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Zi de iarnă în Orașul Gheorghe Gheorghiu-Deț

absoluti“

Praguri" văzute
nevăzute

Sîmbătă 12 februarie 1966

„Sfarmă piatră*! 
se... dezvoltă

Apetitul „uriașului sfarmă 
piatră" — cum denumesc în 
glumă băimărenii uzina centra
lă de preparare a minereului 
din oraș, pentru că „înghite" 
producția a șase exploatări 
maramureșene — este în con
tinuă creștere. Porția zilnică 
va crește cu încă 1 000 de 
tone.

Cele două linii de zdrobire 
a minereului sînt în curs de 
asamblare, urmînd ca la intra
rea lor în funcțiune, împreună 
cu alte linii montate de curînd, 
uzina să prelucreze o cantita
te dublă de minereu față de 
acum trei ani.

După terminarea 
turbinelor hidraulice 
cău 1", specialiștii au 
instalarea agregatelor 
tive și Ia hidrocentrala 
cău 2".

în anii șesenalului sectorul 
producției de agregate nece
sare înzestrării termo și hidro
centralelor puse în funcțiune 
în țara noastră, s-a dezvoltat 
în permanență. Pentru satisfa
cerea necesarului de grupuri 
energetice au fost realizate 
turbine cu abur începind de la 
1 pînă la 10 MW și hidroagre- 
gate de 4 pînă la 22,5 MW, iar 
în prezent sînt în curs de fa
bricație turboagregate de 12 și 
50 MW. Alimentarea acestora 
cu abur se face din cazanele, 
de asemenea în curs de fabri
cație, de 120 și 420 tone abur 
pe oră.

în actualul cincinal, în afară 
de cele trei hidroagregate pen
tru șantierul de la Porțile de 
Fier se vor asimila hidroagre
gate de 30, 125 sau 175 MW. 
pentru alte hidrocentrale ce 
se vor construi în țară.

Verificatorii Mihai Iancu și Gh. Georgescu de la Uzina mecanică fină din București exa
minează cu multă exigență cotele pieselor
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dintre 
place să 
însușirea 
aparține 
obișnuit 

că

I
I

vistă pe eroii mei 
curajoși, mă întreb 
pe care dintre ei îi 
respect cel mai 
mult, pe care dintre 
faptele lor le-ași no
ta cu cea mai mare 
notă. Iau cîteva din 
aceste întîmpiări, 
fără să le pun intr-o 
ordine anume.

Intr-o noapte de 
iarnă, funicularul 
care transportă mi
nereul de la mina 
Teliuc la furnalele 
din. Hunedoara se 
detectase. Se dăduse 
alarma. Mașinile a- 
iergau în miez de 
noapte după ingi
neri, maiștri și lăcă
tuși. Cînd aceștia au 
sosit la locul acci
dentului, sus pe ca
bluri, ia 60 de metri 
înălțime, deasupra 
unei prăpăstii, se 
afla un oarecare 
Simion, lăcătuș de 
meserie, care trecu
se din întîmplare 
primul pe acolo. Ne
ajutat de nimeni, el 
reparase cablurile, 
pe un ger îngrozitor, 
expus unor evidente 
pericole. Cei de jos 
l-au strigat să

boare, dar el nu l-a 
ascultat. A coborlt 
cînd a terminat și 
și-a văzut de trea
bă. In orășel era a- 
proape necunoscut. 
Nu prea avea prie
teni, era retras și 
mutulac. Cînd i-am 
pus o „iscusită" în
trebare reportericea
scă despre curajul 
și temeritatea faptei 
iui, s-a uitat la mine 
ca la un marțian. 
N-a priceput despre 
ce e vorba.

— Te consideri un 
om curajos t l-am 
întrebat, insistînd.

— Curajos ? 
știu, nu-mi dau 
ma.

Curajul este acea 
Însușire omenească 
de o desăvirșită no
blețe, care produce 
asupra oamenilor 
cea mai puternică și 
tulburătore 
sie, poate 
respectată 
virtuți. Ne 
credem că 
aceasta ne 
în mod
nouă, tinerilor, 
tinerețea este vîrsta 
curajului, ceea ce 
este foarte adevărat,, 
așa cum foarte ade
vărat este și faptul 
că o atitudine mo
rală nu are virstă, 
că și bătrînii au dat 
și vor da nenumăra
te și superbe exem
ple de acest gen.

Am avut prilejul 
Șă scriu despre foar
te mulți tineri cura
joși i la un moment 
dat aveam, ca repor
ter, o slăbiciune 
pentru astfel de fap
te excepționale, ie
șite din comun. „Ce 
s-a întimplat deose
bit pe-aici ?’ între
bam ce e nou. în- 
cercînd In această 
clipă să-i trec în re-

zlna constructoare 
de mașini unelte 
„înfrățirea" din O- 
radea își mărește 
aproape în fiecare 
an numărul munci
torilor cu tineri 
absolvenți ai cen
trului școlar din 

După o pregătire 
și practică, de 

ei fac acum primii 
meseria de lăcătuși,

u
localitate, 
teoretică 
trei ani,

_ pași în luesul ia ue xa^aiușr, 
g turnători, strungari, frezori. La 

numai cîteva luni o bună parte 
I dintre ei reușesc să se ridice 

la nivelul pregătirii și exigen- 
Iței necesare într-o uzină care 

atinge prin ritmul ridicat al 
producției și precizia pieselor 

g lucrate, parametrii tehnici dintre 
cei mai ridicați. Și totuși, la o 

| analiză făcută cu puțin timp în 
urmă s-a constatat că un nu- 

I măr de muncitori nu reușesc 
B încă să realizeze sarcinile de 
Iplan. Marea lor majoritate sînt 

țpcmai acești tineri, proaspeți 
_ absolvenți ai școlii profesio- 
I nale. Problema reține atenția 

fiindcă fenomenul apare în fie
care an odată cu venirea foști
lor elevi în uzină. Care este 

I cauza ? Pregătirea făcută în 
școală este deficitară ? Nu li se 
asigură chiar de la început con- 

Idiții optime de lucru ? Este nea
părat necesară o perioadă mai 

I îndelungată de acomodare cu 
condițiile noi de lucru, cu rit
mul mereu mai accelerat al pro- 

_ ducției industriale ?
Fenomenul preocupă un nu

măr însemnat de cadre din 
conducerea tehnică a uzinei, 
maiștri, muncitori cu o bogată 
experiență. Am solicitat păre
rea unora dintre ei.

— Spre deosebire de anii tre- 
cuți — ne spunea inginerul 
BERINDE, șeful secției prelu
crări mecanice — actualii absol
venți sînt mai bine pregătiți,

■
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posedă cunoștințe tehnice mai 
bogate, mai variate. Faptul de
vine evident dacă cercetăm si
tuația îndeplinirii sarcinilor pe 
ultimii trei ani. în 1965 numă
rul absolvenților care nu-și în
deplinesc normele a scăzut sim
țitor. Totuși mai există. Defi
ciențele existente încă în pre
gătirea lor provin de la faptul 
că practica în producție nu este 
Încă bine organizată. In această 
perioadă nu se reușește să se 
formeze la elevi acele deprin
deri necesare pentru mînuirea 
corectă a mașinilor în ritmul și 
precizia cerută de tehnologie.

— Tovarășul Inginer are 
dreptate — a intervenit maistrul 
GHEORGHE FILIP. Practica în 
producție a elevilor continuă să 
fie considerată de școală și 
chiar de conducerea întreprin
derii ca o latură minoră în in
struirea elevilor. în desfășura
rea ei nu există un program u- 
nitar, fiecare maistru care ia în 
primire un număr de elevi, o 
organizează cum se pricepe și 
se ocupă de tineri cînd are timp.

Soluția ar fi ca ori școala,

ori întreprinderea, ambele la | 
fel de interesate în instruirea* 
elevilor, să numească un fn-| 
structor de practică cu reale ca
lități pedagogice care să se o-| 
cupe numai cu această proble-t 
mă: să-l ajute pe tineri, să le 
explice diferite lucruri, să le | 
facă demonstrații practice. A- 
poi, muncitorii cu Înaltă caii-I 
ficare pe lingă care elevii fac ■ 
practică să considere ca pe o ■ 
îndatorire de înaltă răspundere B 
ajutorarea acestor tineri să pă- ■ 
trundă In tainele meseriei. în g 
fond ei sînt viitorii noștri mun
citori și așa cum fi pregătim, B 
așa-i vom avea cînd devin sa- 
Iariați.

Relatările celor doi interlo
cutori concentrează de fapt opi-1 
niile și concluziile întregului" 
colectiv al uzinei cu privire la 
deficiențele ce există în pregă-

CRACIUN bejan 
corespondentul

In cabinetul tehnic al Școlii profesionale căi ferate din Bucu
rești. Lecția de circuite electrice

Foto, AGERPRB3

Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se recomandă singur: 
străzi largi, aerate, pomi; 
vara, covoare de iarbă și flori 
și, mai ales curățenie. „O 
bună parte din locuitorii ora
șului au fost mai întîi con
structorii lui, spunea cineva. 
Și oamenii aceștia își respectă 
munca". De altfel, în anul 
1964 orașul a obținut locul I 
pe țară în întrecerea pentru 
buna gospodărire.

Poate tocmai de aceea este 
Izbitor contrastul produs de 
aspectul neîngrijit al unui bloc 
aflat sus, pe o terasă a orașu
lui. Este blocul tineretului. 
Aici locuiesc aproape 400 de 
tineri nefamiliști.

Odată trecut pragul căminu
lui te surprind multe : răceala 
caloriferelor la etajele superi
oare, dezordinea din unele 
dormitoare, de la grupurile so
ciale, din bucătăriile comune. 
Poate nu există suficient per
sonal de îngrijire ? Da de 
unde ! Notele de întreținere 
plătite de căminiști, îți arată 
că există aici un administrator, 
cîteva femei de serviciu, cîțiva 
portari. Notele da. nu însă șl 
podelele, nu și spălătoarele, 
nu și cearșafurile. Cu toate că 
tinerilor le-a foet reținută (de

către întreprinderea de gospo
dărire orășenească — care ad
ministrează blocul) contra va
loarea unor defecțiuni acestea 
nu sînt remediate.

Cam neprimitor blocul tine
retului, cu toate că în multe 
camere se simte grija, stră
dania tinerilor ca totul să fie 
ca acasă. Oare nu e căminul 
casa lor — a tuturor împre
ună și a fiecăruia în parte ! 
Unii se mîndresc : în camera 
noastră femeia de serviciu nu 
are ce face ! Din păcate nu 
peste tot e așa. Curentul de 
opinii al majorității nu se re
simte aici din plin. Disciplina, 
economia, bunele deprinderi

nu sînt întotdeauna prezente 
în cazul blocului tineretului.

O anchetă întreprinsă prin
tre tinerii căminiști, și discu
țiile avute cu cei care se ocu
pă de administrarea blocului 
ne-au edificat asupra cauzelor 
ce generează asemenea aspec
te. în primul rînd, slabul spi
rit gospodăresc al celor che
mați să administreze acest 
bloc ; în al doilea rînd, modul 
în care tinerii înșiși îngrijesc 
de bunurile care le-au fost în
credințate.

Fără îndoială că viața în 
cămin, ordinea, curățenia, 
păstrarea bunului obștesc de
pind de flecare dintre loca-

— La ce te 
deal în timp ce lu
crai acolo, sus, dea
supra prăpastie! ? 
Ți-era frică ?

— Nu aveam timp 
să mă glndesc. Mă 
gîndeam la ceea ce 
făceam, adică la 
treaba proprlu-zisă. 
Frică nu-mi era, alt
fel nu m-aș fi ur-

(Continuare 
tn pag. a ÎV-a)

tari, de educația lor, de modul 
în care știu să se respecte pe 
ei și pe ceilalți. Aici este vor
ba de un proces educativ mai 
îndelungat, care ar trebui să 
constituie o preocupare a co
mitetelor U.T.C. din marile 
întreprinderi ai căror tineri 
locuiesc la bloc, a comitetului 
orășenesc U.T.C.
Mai sînt tineri care se mani

festă zgomotos, după o petre
cere în oraș, tulburînd liniștea 
celorlalți, sînt fete care ma
nifestă o anume superfi
cialitate în relațiile de prie
tenie. Alții, în orele lor 
libere, devin „bulevardiști", 
preferințele lor «e «prese le

Frumusețe din Țara Moților

Campioni
Toate lucrările create de 

munca omului au o uriașă 
doză din acel har profund 
uman care se numește per
severență.

Aceste reflecții mi-au 
fost prilejuite nu de ivirea 
pe firmamentul științei a 
unui nou Edison, sau a vre
unei cruciale descoperiri ci 
de un fapt mult mai modest 
șl, dacă vreți, mai anonim.

$1 anume : mare parte a 
cooperatorilor din sectorul 
legumicol al cooperativei a- 
gricole de producție din 
Slntion, regiunea Crișana, 
înafară de faptul că sînt ti
neri sînt și pricepuți ,.gră
dinari'. De pildă, echipa 
care lucrează la cultura 
forțată a castraveților e al
cătuită aproape în întregi
me din uteciști.

Legumicultura este partea 
cea mai migăloasă, cea mal

șueta din colțul străzii, voca
ția lor e ochiada și bîrfa din 
holul căminului, talentul lor 
se manifestă în gluma proastă, 
dormitoarele și holurile devin 
pentru ei o scenă pe care își e- 
talează lipsa de bun simț.

— Sînt un om corect la 
locul meu de muncă, declara 
unul din acești „eroi". După 
lucru fac ce vreau.

Lipsa unei vieți de cămin 
organizate, interesante, tine
rești, lipsa unui curent de o- 
pinie puternic și ferm au ge
nerat „cazurile" care au făcut 
obiectul discuției organizate de 
comitetul orășenesc U.T.C. cu 
tinerii căminiști.

Cine sînt vinovății ? Cîțiva 
cu apucături înapoiate. Ei sînt 
vinovați nominal — dar vino
vate sînt și comitetele U.T.C. 
ale marilor unități industriale 
din oraș, ai căror tineri locu
iesc la cămin și care, inexplica
bil, manifestă un nefiresc de
zinteres pentru problemele 
lor de viață. Să exemplificăm 
doar prin aceea că aproape 400 
de tineri (în total la cele patru 
cămine din oraș locuiesc 900

VIORICA GRIGORESCU

sensibilă a agriculturii. Ea 
cere, pe lingă altele, multă 
pricepere, gingășie și pa
siune.

In anul 1964 tinerii legu
micultori din Slntion au ie
șit pe locul al doilea la 
concursul legumicultorilor 
din țară.

Anal trecut ei și-au spo
rit eforturile, aduclnd coo
perativei un venit de un 
milion de lei l Au țintit de 
pe locul secund, pe care-1 
cuceriseră, precis și drept 
ca o săgeată — tocmai aici 
perseverența lor a avut un 
cuvint de spus — spre lo
cul întîi: de curînd, în ca
drul unei festivități, tineri
lor legumicultori din Sîntion 
11 s-a decernat premiul întîi 
acordat de Consiliul Superi
or al Agriculturii. Li s-a 
mai Inmînat și un premiu 
de 15 000 lei din partea 
Consiliului agricol regional.

Contribuția cea mai de 
seamă la acest succes au a- 
vut-o tinerii care lucrează 
la cultura castraveților. Ei 
parcă au silit pur și simplu 
pămintul să reverse pe o 
suprafață de 1 500 m p, în 
medie, 12,4 kg castraveți pe 
m p. Un metru patrat de 
părriint produce, datorită lor 
12,5 kg castraveți l E o ci
fră record, nemailntilnită 
în tară I

Și astfel, după o muncă 
Îndelungată, și, cum spu
neam, migăloasă, plină de 
pasiune, tinerii din Slntion 
slnt campioni republicani 
absoluțl I

(Continuare tn pag. a V-a) ST. HARALAME



P
roblemele teatrului se bucură de
mult timp de o atenție iirească. E- 
sistă o efervescență în ceea ce pri
vește discutarea dramaturgiei ro- 
tnînești sau străine, se emit puncte 
de vedere judicioase, exigente, se 
examinează la fel de atent reperto
riile și locul dramaturgiei originale 

tn ele mai ales al celei clasice. în acești ani dra
maturgia originală a înregistrat unele succese, 
a răspuns cu promptitudine lărgirii sferei tema
tice. Ceea ce rămîne încă de făcut e efortul de 
îmbunătățire a calității. Dramaturgii se apleacă 
adeseori spre temele fundamentale ale actuali
tății, spre probleme de un interes maxim. în tra
tarea acesror teme există premise care îndreptă
țesc să privim cu încredere evoluția dramatur
giei originale. Se pot cita piese de Horia Lovines- 
cu (Moartea unui artist, Omul care și-a pierdut 
omenia), de Paul Everac, Aurel Baranga etc., 
care îndreptățesc această atitudine. Dar nivelul 
pe care l-a atins proza și poezia, cu mult înain
tea genului dramatic, ne obligă la exigență. E 
prea mic numărul de piese cu valoare artistică 
indiscutabilă în comparație cu acela al come
diilor facile, se utilizează încă modalități de 
tratare nepotrivite subiectului. Iată de ce consi
derăm oportună o discuție despre dramaturgia 
contemporană și critica de teatru. Publicăm 
mai jos cîteva opinii.

— Care trebui» *d fie, după părerea 
dv., locul dramaturgiei originale In re
pertoriul teatrelor noastre ?

— întrebarea ml se pare oarecum de pri
sos, întrucît răspunsul ei se află pe buzele 
tuturor, este ca o axiomă : piesa românească 
trebuie să stea în centrul atenției celor care 
alcătuiesc repertoriul fiecărui teatru. Acea
sta nu numai pentru că în general orice om 
de teatru are datoria de a promova drama
turgia țării lui ci șl pentru un alt motiv. Este 
vorba de faptul că anii desăvîrșirii construc
ției socialiste oferă un tezaur de fapte, idei 
și sentimente care trebuie să-și găsească 
neapărat consemnarea în artă în general, în 
teatru în special. Dramaturgii, ca și ceilalți 
oameni de teatru, au de aceea o datorie se
rioasă de plătit pentru a fi la înălțimeia rea
lității noastre.

— Cum răspunde dramaturgia noa
stră marilor sarcini ale realității ?

— Iată o problemă foarte serioasă, asupra 
căreia trebuie să reflectăm cu multă răspun
dere. Am ajuns după 20 de ani de revoluție 
culturală la o asemenea maturitate încît nu 
ne putem complace într-o stare de automul-, 
țumire față de cantitatea pieselor originale 
aflate în repertoriu. Față de ceea ce au rea
lizat celelalte genuri literare, celelalte arte 
ale noastre — plastica, muzica, arhitectura, 
— dramaturgia, artă prin excelență socială, 
nu a rostit nici pe departe cuvîntul său greu. 
Mai mult decît atît, putem spune, cu unele 
limite, că multe din piesele scrise înainte 
aveiau mai multă greutate, mai multe impli
cații filozofice, sociale și istorice. Nu ne pu
tem permite riscul de a înainta numai pe li
nia măiestriei și a subtilității de exprimare, 
neglijînd conținutul de gîndire și semnifica
ția piesei.

—- Care credeți cft sînt cauzele rămâ
nerii dramaturgiei în urma prozei, a 
poeziei ?

— Nu știu cum să le spun și nu mi se pare 
important acest lucru — important este că 
există unele cauze care fac ca dramaturgia 
originală să nu fie la înălțime. Iată, de pildă, 
un fapt. Așa cum am mai arătat, în fuga de 
schematism și didacticism, unii dramaturgi 
au ^uat drumul unui verism mărunt, unei 
anecdotici nu lipsite totdeauna de interes, 
dar goală de semnificații majore, fără auten

Interviu cu HORIA LOVINESCU
director al Teatrului „C. I. Nottara"

tică strălucire artistică. Fie că este vorba de 
dramă sau de comedie, cred că nu ne este 
permis să ne mulțumim cu aspecte mărunte, 
lăturalnice, nu ne este permis să alegem ca
lea minimei rezistențe, să mergem spre un 
succes facil, neglijînd datoria de a aborda 
frontal marile probleme ale contemporanei
tății. Cu atît mai puțin este de admis subter
fugiul care se observă în unele lucrări, ce se 
prefac cu subtilitate a aborda pieptiș proble
mele, simulînd profunzimea, dar în ultimă 
instanță tăind firul în patru, fără a lăsa vreo 
urmă în conștiința spectatorului.

— Ce credeți că trebuie făcut pentru 
dezvoltarea continuă a dramaturgiei 
noastre ?

— Nu am „rețete minune" în buzunar și 
cred că nimeni nu le are. Cred însă că există 
un lucru principal și anume acela de a încu
raja prin toate mijloacele dezvoltarea unei 
dramaturgii a adevărului și a esențialului. 
Aceasta deoarece cu fapte diverse și suroga
te de viață nu se va putea merge mai de
parte, nu se via putea infringe superficiali
tatea, convenționalitatea. Trebuie să ne apro

piem de adevăr și să-1 surprindem în toată 
complexitatea lui cu curaj și cu răspundere. 
Ca un aspect mai concret aș vrea să reamin
tesc ceea ce am mai spus și anume faptul că 
trebuie să ne aplecăm cu mai multă grijă asu
pra viitorului schimb de dramaturgi. Sînt 
convins că există o mare rezervă de talente 
încă nedescoperite, care de abia așteaptă să 
iasă la lumină. Dovedind receptivitate, înde- 
părtînd de noi pedanteria și severitatea ex
cesivă în aprecierea tinerilor, trebuie să gă
sim pe acei care ne urmează și vor spune 
mai bine și mai interesant decît am spus noi,
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adevărul vieții și adevărul artistic, pe acei ' 
care de bună seamă există alături de noi, 
chiar dacă nu-i cunoaștem încă. Nu mi se 
pare de prisos a recomanda să se încurajeze 
tinerii autori de a ataca piese intr-un act, 
mai la îndemîna posibilităților lor.

— Ce forme concrete de încurajare a 
tinerilor dramaturgi și a experiențelor 
artistice propuneți ?

— Chiar la aceasta voiam să mă refer, re- 
comandînd alcătuirea de spectacole „coupe“ 
formate fie din mai multe piese scurte ale 
unuj autor, fie din cele de autori diferiți, 
fără a neglija și alte modalități ca monolo
gul, schița dramatică etc. în legătură cu 
aceasta am și propus, ca să spun așa, o în
trecere între directorii de teatru sub lozinca 
„Un debut de valoare pe stagiune11.

— Care considerați că poate fi apor
tul criticii în dezvoltarea dramatur
giei ?

— După părerea mea, critica poate da un 
ajutor foarte serios, ea avînd o funcție sti
mulativă, creatoare în procesul artistic al 
fiecărui autor în parte și al dramaturgiei în 
general. Dar legătura între critică și creația 
originală poate fi observată — iertați-mi glu
ma — în paralelismul rămânerii lor în urmă. 
Deocamdată teatrul nostru național trebuie să 
se mulțumească cu existența unei cronici dra
matice, care deși în progres, este insuficientă 
și nu fără păcate. Avem nevoie nu numai de 
o consemnare la zi a producției dramatice ci 
și de studii și eseuri serioase, generalizatoare, 
bogate în învățăminte esențiale pentru dra
maturgi. Cred că sînt în asentimentul cole
gilor mei de breaslă, dacă cer criticii să pros
pecteze — cot la cot cu scriitorii — lumea 
nouă ale cărei coordonate filozofice și etice 
le stabilim azi, dacă cer criticului să nu fie 
un cenzor didactic și să fie un prieten, un 
sfătuitor, un animator aflat în primele rîn- 
duri ale noului fenomen literar.

Pledoarie pentru 
dramaturgia esențialului

Dinu Săraru
cronicar teatralI n fenomenul nos

tru dramaturgie 
la ora actuală mi 
se pare că se ma
nifestă foarte vizi
bil un proces de 
maturizare în sen
sul observat de 
Horia Lovinescu al 

ridicării de la faptul mărunt de 
actualitate la problematica am
plă care sesizează raporturile 
dintre individ și societate, ra
porturi care să impulsioneze 
spectatorul la meditație, la con. 
duita omenească în ceea ce 
privește lumea socialistă. Se 
abandonează tematici minore 
și începe să se gîndească mai 
adînc.

Sînt cîteva piese asupra că
rora vreau să mă opresc : Șta
feta nevăzută de Paul Everac, 
neîmplinită încă sub aspect ar
tistic dar și defavorizată de un 
spectacol opac al Teatrului 
Național, după cum ni se pare 
foarte interesantă piesa acelu
iași, Simple coincidențe, pe 
care aș fi văzut-o în deschide
rea stagiunii bucureștene după 
cum aș fi văzut-o și în revista 
Teatru. Sînt surprins că revis
ta a publicat în schimb o piesă 
precară sub toate aspectele ca 
cea a lui Storin Aurel i Cu cine 
mă bat, fără a publica producții 
superioare acesteia, de exem
plu, piesele Iui H. Lovinescu. 
Lipsa de circulație a pieselor 
îngreunează mult încercarea 
de a înscrie în repertoriu pie
se noi ale dramaturgiei origi
nale. Nu pot să-mi imaginez 
un director de teatru care să 
nu militeze pentru un reperto
riu cu piese naționale. Din pă

cate, aspecte funcționărești în 
alcătuirea repertoriului duc la 
selecții lipsite de exigență. 
Astfel apar, mai ales în regiuni, 
piese ca Pasiunea vitaminelor 
de B. Dumitrescu, întîlnire la 
miezul nopții de M. Nadin și 
B. Dumitrescu, altele ca Aler
gătorul șchiop de I. Bîta. Am 
primit, nu chiar demult, o 
scrisoare de la niște tineri ac
tori din Brașov, proaspeți ab
solvenți ai institutului de tea
tru din care reproducem : „Mă 
adresez dv. ca să ne ajutați să 
facem lumină cu piesa pe care 
o anexez (Întîlnire la miezul 
nopții n.n.J. Sînt mai multe pă
reri. Autorii: Nu înțelegeți 
(adică actorii) subtilitatea pie
sei. Direcția: Trebuie (cu sub
text) să jucăm piesa ! Actorii: 
Ne facem de rîs și alungăm 
spectatorii, nu servește nimă
nui, mai cu seamă nouă și tea
trului ! Spectatorii: ? ! ? (Ei 
nu știu pe ce vor da banii. Le 
vom auzi părerea după pre
mieră) “.

Și totuși piesa a văzut lumi
na rampei cu toate că e real
mente rizibilă. Am văzut recent 
în revista Teatru o anche
tă despre critica dramatică din 
care cu excepția unor interven
ții (rețin îndeosebi pe aceea a 
lui Lucian Pintilie) sînt mai 
mult laude pentru revistă. Cele 
mai de seamă condiții pe care 
trebuie să le cerem criticii de 
teatru, ca oricărei critici de alt
fel, sînt promptitudinea și com
petenta. Prima formă de mani
festare a ei este cronica. Este 
adevărat că foarte multe ziare 
și reviste publică cronici dra
matice, dar aici e vorba de ni
velul foarte diferit al acestor 
cronici, de competența discu
tabilă uneori ca și de lipsa co
laborării între cronicari. Reve
nind la cronica de ziar aici a- 
flăm lucruri nemulțumitoare, 
mai ales sub unghiul periodici
tății și al regularității semnă
turii. Apoi nu înțeleg de ce nu 
se practică pe o scară mai am
plă o cronică a pieselor ce 
n-au intrat încă in repertoriu. 
S-ar evita multe din selecțiile 
lipsite de exigență.

Dramaturgia originală a pre
ocupat pe conducătorii institu
țiilor de teatru încă de la in- 
ceputurile mișcării noastre 
teatrale. Pompiliu Eliade — u- 
nul din directorii Teatrului Na
țional, considera că o literatură 
dramatică este necesară nu nu
mai din punct de vedere al 
acțiunilor înfățișate, dar șl al 
iormei ei literare, pentru că, 
— susținea el — teatrul este o 
instituție de cultură care se a- 
dresează maselor doritoare de 
a ii bine instruite. Avînd oca
zia să joc încă de la Începutul 
carierei mele în piesele lui Tu
dor Mușatescu, Gheorghe Ci- 
prian, Victor Eitimiu, Victor 
Ion Popa, Mihail Sebastian am 
pătruns In realitățile noastre și 
datorită prolunzimil glndirii a- 
cestot autori.

Marile mele satisfacții acto
ricești au tost prilejuite de re-

Marcel Anghelescu
artist al poporului

pertoriul ultimelor două dece
nii, clnd cu rlvnă și interes 
de cunoaștere am căutat și 
cred că am reușit să ilustrez 
chipuri ale oamenilor noi. De 
fiecare dată am descoperit oa
meni, idei, teme care vădeau 
dorința autorilor de a transmi
te maselor — prin literatura 
dramatică — noua manifestare 
a puterii de acțiune, a gîndirii 
poporului nostru. O dramatur
gie originală — bine glndită, 
Intr-o formă literară superioară, 
este necesară. Literatura dra
matică nu poate fi scrisă de 
mlntuială, ea are un rol precis 
în dezvoltarea societății noas
tre. Orieit de talentat și pre
gătit ar fi actorul care poartă 
ideile creației dramatice în su
fletul lui, nu poate anima ni
mic dacă materialul literar care 
i se oieră nu se află la diapa
zonul maxim al calității artisti
ce șl nu răspunde imperativelor 
majore ale actualității.

Desigur orice apariție tn 
literatura dramatică, la fel ca 
tn orice sector al artei, presu
pune comentarii îndelungate, 
amănunțite. Noi, directorii de 
teatre împărțim în egală măsu
ră cu autorii, răspunderea pen
tru promovarea dramaturgiei 
românești. E bine să promovăm 
cu îndrăzneală talentele, păs- 
trînd firește exigența cuvenită. 
La Teatrul Barbu Delavrancea 
și-au făcut debutul în ultimii 
ani cîțiva dramaturgi (Gheor
ghe Vlad, Constantin Pastor, 
Coman Sova) ți nu vrem să 
ne oprim aici. Cred că e po
trivit ca o piesă de actualitate, 
fie și o lucrare de debut cu 
inerente stîngăcii, să degaje o 
rază de lumină, patosul epocii 
noastre, să transmită vibrant 
chemările zilelor noastre. Dar 
vrem piese de teatru care să 
rămină documente artistice ale

in primul find, 

creația originală

Victoria Dinu
directoarea Teatrului 
„Barbu Delavrancea"

vremii, piese din care să răz
bată freamătul acestor zile, în 
care desăvîrșim construcția so
cialistă.

Aș reproșa și criticii drama
tice faptul că dezbate cu vigoa
re cam redusă problemele dra
maturgiei. Este necesară aici o 
infuzie de aer proaspăt. Cu ani 
în urmă, piesele românești se 
bucurau de o atenție sporită 
din partea cronicarilor drama
tici ; atît textele cit și specta
colele respective erau analiza
te meticulos, cu grijă. Aveau 
de cîștigat de pe urma acestui 
fapt și teatrele și dramaturgii. 
Acum, piesele străine, proble
mele ridicate de dramaturgia 
străină preocupă mult prea in
tens pe cercetătorii fenomenu
lui teatral. Nu avem nimic îm
potriva unor asemenea preocu
pări dar creația originală tre
buie stimulată în primul rlnd.

Noi, actorii, dorim foarte mult 
să interpretăm piese românești. 
Rolurile bune în piesele rioas- 
tre contemporane ne dau mari 
satisfacții artistice, insă din 
nefericire asemenea prilejuri 
sînt rare. In clipa de față dra
maturgia contemporană n-a iz
butit să cuprindă fenomenele 
generale ale vieții contempora
ne după cum n-a izbutit să cu
prindă și să adîncească nici 
aspectele particulare individua
le. Nu sînt împotriva dramatur
giei care ridică niște probleme 
de ordin general uman, dar 
aș dori piese inspirate din pro
blemele noastre specifice. Mă 
nemulțumește iaptul că anumițl 
autori dramatici consacrați vin 
șl propun piese dintre care u- 
nele chiar se contractează, dar 
după aceea cu toate străduin
țele noastre, ei întlrzie mult 
predarea lucrărilor. Aș putea

Izvorul mariljr

Emanoil Petruț 
actor la Teatrul Național 

„1. L. Caragiale"

cita pe Mirodan și pe Mazilu 
care n-au oferit Teatrului Na
țional piesele făgăduite.

Personal, am interpretat în 
piesele românești unele roluri 
care m-au pus în fața unui a- 
devărat examen de măiestrie 
actoricească (cum ar ii Dobrian 
din Ștafeta nevăzută de Paul 
Everac). Această piesă, printre 
cele mai bune din cele prezen
tate spectatorilor în ultimii ani, 
n-a satisfăcut însă în măsură 
cuvenită. Problemele strict teh
nice, detaliile referitoare la ob
ținerea cutărui sau ctitărul 
produs, prețul de cost, sînt as
pecte întllnite pe prima filă a 
oricărui ziar cotidian. La teatru 
pe spectator îl interesează alt
ceva : viața omului, glodurile 
lui. Descoperirile tehnice, cu
ceririle științifice, au în om 
niște ecouri ample, transior- 
mîndu-1 sau lăsîndu-1 în urmă. 
Și acest fapt se reflectă la om 
în relațiile lui complexe cu lu
mea, nu în relațiile cu mașinile 
și agregatele. Or, fenomene 
atît de important^ nu sînt tot
deauna bine tratate în drama
turgia originală.

„Am constatat în ultimii ani 
o încercare de lărgire a ori
zontului dramaturgiei noastre. 
Investigația de idei începe să 
devină mai profundă. Dramatur
gia începe să răspundă unor în
trebări fundamentale ale omu
lui contemporan, invită la lu
ciditate, Ia o mai serioasă și 
mai complexă concepere a vie
ții, a omului în societatea con
temporană (Șefui sectorului su
flete — de Al. Mirodan — 
răspunde problemei fericirii, de
monstrează că omul este pre
tențios față de relațiile cu se
menii săi. De asemenea, H. Lo
vinescu cu Moartea unui artist 
cu Omul care și-a pierdut ome
nia, iar mai de mult Dorel Do
rian cu Secunda 58, înscriu 
succese vizibile în această pri
vință).

Am debutat recent cu piesa 
IUBESC PE AL 7-LEA (inițial

Coman Șova
dramaturg

intitulată P1NĂ LA CER FĂRĂ 
SCARA) în care am vrut să 
exprim dorința de participare 
a generației mele la construc
ția socialistă, lupta cu inerția, 
lupta pentru atingerea idealuri
lor propuse în viață (idealuri 
derivate din imperativele socia
lismului). Piesa a fost concepu
tă ca un răspuns la frămîntări- 
le mele și ale altora și am cău
tat să arăt că în epoca noastră 
orice vis este realizabil cînd 
depui efort, luciditate, partici
pare.

Nu prefer un teatru de „dis
cuții" nesfîrșite, o dezbatere 
cu „pauze" evitînd caracterele 
și situațiile care să degaje niște 
simboluri universal valabile i 
pentru că știut este că simbo
lul se degajă dintr-un personaj 
viabil. Ideile trebuie îngemă
nate într-o acțiune teatrală.

întemeiate
Călin Florian

regizor

n dramaturgia 
contemporană nu 
sîntem încă la ni
velul cerințelor 
publicului exigent 
de azi. Această 
problemă a fost 
discutată în repe
tate rânduri de că

tre dramaturgi, critici sau 
practicieni ai teatrului. Dacă 
ar fi vorba numai de nemulțu
mirea unui regizor în legătură 
cu virtuțile scenice ale unor 
piese, s-ar mai putea discuta. 
Eu privesc însă piesa de tea
tru în primul rînd ca o crea
ție literară, ca o expresie a 
atitudinii față de societate și 
de viață a unui om din zilele 
noastre, a unui autor contem
poran. Căutînd anumite exem
ple în istoria dramaturgiei, 
observăm că au fost situații în 
care, pe drept sau pe nedrept, 
oamenii de teatru au etiche
tat unele lucrări ca fiind „ne
scenice", „neteatrale". Un e- 
xemplu îl constituie Camil 
Petrescu. Ceea ce s-a făcut 
acum pentru valorificarea 
dramaturgiei lui și rezultatele 
obținute demonstrează că au
torul și-a impus punctul de ve
dere, iar teatrele au greșit 
atunci. Nu este exclus ca ase
menea greșeli să se mai repe
te și azi. Dar, consider că dra
maturgii noștri contemporani 
nu au motive să se plîngă de 
neatenția teatrelor. Cred că 
reticențele regizorilor și ale 
colectivelor teatrale sînt de 
cele mai multe ori întemeiate, 
iar originea insuficientei pro
movări a unor autori contem
porani pe scenele noastre, o 
găsim în primă și ultimă in
stanță tot în „calitatea" scrie

rilor lor. Cred că teatrele pot 
ajuta la promovarea noii dra
maturgii, este bine s-o facă in
tens, dar cu mijloacele speci
fice artei spectacolului. Ne- 
excluzînd unele „îmbunătă
țiri" pe parcurs, optez pentru 
piesa finită. Consider că nu 
s-a făcut un serviciu drama
turgiei originale și nici per
sonal unor dramaturgi, atunci 
cînd, sub pretextul larg al 
colaborării cu teatrul, s-au 
adus pe scenă piese cu multe 
imperfecțiuni, în speranța că 
ajutorul regizorului, al sceno
grafului, al actorilor va face 
ca opera dramatică să se „ro
tunjească" și să se impună, 
în foarte multe cazuri, așa 
s-a procedat, iar rezultatele au 
însemnat eșecuri.

După discutabila contribuție 
a teatrelor, un aport insuficient 
la stimularea dramaturgiei 
contemporane este și acela al 
criticii. La noi nu se face, sau 
se face în prea mică măsură 
o critică dramatică, înțelegînd 
prin aceasta o analiză a textu
lui pieselor noi. Practica „cro
nicii dramatice" în care o pie
să este analizată numai în 
funcție de reprezentarea ei 
scenică, de multe ori sub in
fluența subiectivă a calității 
spectacolului, nu-l ajută nici 
pe dramaturg să înțeleagă ca
litățile și lipsurile creației sale 
înainte de întîlnirea cu tea
trul, nu-l ajută nici pe regizor 
în formularea concepției și vi
ziunii spectacolului și în plus 
privează pe interpreți de o 
analiză meritată a muncii lor, 
expediind această problemă în 
cîteva fraze din ultima coloană 
a subsolului care găzduiește 
cronicheta respectivă. într-un 
cuvînt, nemulțumește pe toată 
lumea.

Desigur că pentru exercita
rea criticii pe textul încă ne
jucat e nevoie de o colecție 
exigentă a pieselor de teatru 
contemporane; colecție în ca
re să fie publicate cu perio
dicitate riguroasă și operativi
tate lucrări inedite ale dra
maturgilor noștri (înainte de a 
fi selectate de secretariatele 
teatrelor).

n critica 
paginile 
literaturii 
tice sînt 
un 
Piesa de teatru 
este simțită drept 
altceva decît lite
ratură și ca ur

mare criticul literar o negli
jează cu regularitate. In lipsa 
lui de atenție 
din teoria 
e de fapt 
nat scenei 
nu e de

I literară 
dedicate 
drama- 

aproape
eveniment, 
de

există și ceva 
piesa de teatru 
scenariu desti- 
că valoarea ei

că 
un 
și 
conceput în afara

pre Dramaturgie din compen
diul Literatura română de azi 
de D. Micu-N. Manolescu. 
Autorii și-au propus să stră
bată literatura ultimilor două
zeci de ani (1944—1964) anali- 
zî.nd curentele de idei, concep
tele generale asupra literatu
rii, și reținînd din creațiile li
terare ale perioadei ceea ce 
era de reținut. Operația este 
extrem de necesară la anumi
te soroace prin posibilitatea ce 
o au autorii, cel puțin teore-

samblu ori parțiale se pot fa
ce. Este relevabil că în acest 
compendiu, dramaturgiei i s-a 
destinat un capitol aparte. Li
teratura dramatică e privită 
mai ales prin prisma capacită
ții ei de a reflecta socialul, e- 
venimentele perioadei, și din 
acest punct de vedere efortul 
autorilor este meritoriu. Tu
rul de orizont realizat de cri
tici este însă superficial, 
atenți cu precădere la amploa
rea tematică și mai puțin la

tiv, lipsa de talent". După ra
pidul bilanț se trece la anali
za cîtorva modalități dramati
ce contemporane adică a unor 
autori la care ele se manifestă 
cu pregnanță. Aici e și locul 
prezentării pieselor care s-au 
situat evident deasupra celor
lalte. Autorii socotesc între 
creațiile mai izbutite Mielul 
turbat, Citadela sfărâmată, 
Șeful sectorului suflete și, mai 
ales, Moartea unui artist. Ei 
disociază procedeele tradițio-

restrîns pe care și l-au fixat, 
analiza putea fi mult mai 
aplicată. Mă gîndesc la faptul 
că autorii procedează ca niște 
îndrăgostiți de lectură, indi
ferenți — atunci cînd își co
munică observațiile — la ge
nul parcurs. Or, în cazul lite
raturii dramatice sînt de ob
servat și acele elemente care 
pot face piesele viabile nu nu
mai la lectură dar și ca spec
tacol, cadența actelor, ritmul 
lor, articularea situațiilor, arta

spectacolului. Teoria este 
falsă, cu consecințe din neferi
cire vădite. Studiile despre 
piese de teatru, fie contem
porane, fie clasice, sînt puține. 
Numai în marile tentative de

Consecvența criteriilor
istorie literară este cuprins 
obligatoriu un capitol de tea
tru fără garanția unei tratări 
nesuperficiale. O istorie a lite
raturii dramatice românești cu 
un criteriu valoric solid ar re
zolva lacuna devenind un ghid 
și un auxiliar de neprețuit 
pentru teatrul românesc.

•Eforturile reunite ale criti
cii literare ar putea pune la dis
poziția teatrelor un tablou nu
anțat al dramaturgiei româ
nești.

Un" asemenea efort binevenit
focotim a fi și capitolul des

tic, de a risipi confuziile, fie 
și cele numai de valoare. Me
ritul autorilor înainte de ori
ce fel de examen al lucrării, 
e al unui pionierat în dome
niul realizării de sinteze par
țiale ale literaturii române.

Datoria istoriei este să fie 
neiertătoare și cei doi autori 
trecînd de la postura de critic 
la cea de istoric literar sînt 
neiertători. Criteriul valoric 
nu e însă aplicat cu exigență 
în tot locul și observații de an-

valoarea în sine a pieselor 
despre care se rostesc conclu
zii globale și adevărate: 
„grija pentru reproducerea 
cadrului, pentru exactitatea 
reflectării proceselor de mun
că nu trebuie să covîrșeasci 
sub nici un motiv preocuparea 
pentru explorarea zonelor su
fletești. E o condiție a creației 
artistice de care nu s-a ținut 
întotdeauna seama. La adă
postul tematicii majore s-a 
manifestat, nu o dată, ostenta-

nale de cele ale teatrului mo
dern atrăgînd atenția asupra 
existenței active a acestuia din 
u-rmă.

Oricum, analiza acestui sec- 
ijr literar rămîne mult pe 
deasupra și în orice caz la 
diferență vădită de acuitatea 
cu care sînt tratate poezia, 
nuvela sau romanul. E de în
țeles și dorința autorilor de a 
nu da prin spațiu importanța 
Unui sector vizibil inferior ce
lor citate. Dar chiar în spațiul

replicii. Evident, aceasta nu 
pentru a salva un autor prin 
observarea exclusivă numai a 
uneia din aceste calități, dar 
pentru o mai nuanțată analiză 
a teatrului destinat scenei. Pie
sa lui Eugen Barbu Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară, nu e 
analizată ca o piesă de reper
toriu, ci ca nuvelă dramatizată 
căutîndu-se în ea profilul ar
tistic al prozatorului. Pasajul 
acordat piesei Anton Pann de 
Lucian Blaga se ocupă tot de

profilul autorului și nu de 
piesă („admirabilă" zice tex
tul). O opinie de valoare lip
sește mai ales în prima parte 
a capitolului și nu putem ști 
de fapt părerea autorilor des
pre piese ca Borgia, Nunta 
din Peruggia, Michelangelo 
de Al. Kirițescu, Ion și Salo- 
meea de Ion Călugăru, Horia 
de M. Davidoglu, lista puțind 
fi extinsă la majoritatea titlu
rilor citate de autori. Critica 
este inegal distribuită : despre 
Eminescu de M. Ștefănescu se 
spune cu îndreptățire că e tri
butară studiilor minate de so
ciologism vulgar uitînd a se 
observa că și piesa1 lui Camil 
Petrescu, Caragiale și vremea 
lui, în care apar 
Caragiale, Slavici, 
rescu, P. Carp, și 
iluștri ai vremii, 
tributară unor interpretări ale 
junimismului, care nu sînt 
confirmate de fapte. în ansam
blul volumului, capitolul des
pre dramaturgia originală este 
discordant — criticii n-au fost 
consecvenți criteriului propus 
— reflectînd de fapt situația 
specifică a dramaturgiei în 
contextul cultural.

Eminescu, 
Titu Maio- 
alți oameni 
este și ea

M. UNGHEANU

S
-au exprimat piuă aici mai multe 
puncte de vedere asupra dezvoltării 
dramaturgiei și criticii noastre actua
le. Protagoniștii paginii au opinat 
asupra situației dramaturgiei origi
nale, a raporturilor ei cu teatrele și 
critica, a perspectivelor ei punînd în 
circulație idei, sugestii care au meni
rea de a apropia cu încă un pas dezideratele de 

realizarea lor concretă. Luările de cuvînt atrag 
atenția asupra necesităților depistării și promovă
rii de talente scriitoricești în dramaturgie, prin 
apariția unor nume noi. Se solicită din nou cartea 
de teatru, de data aceasta pentru popularizarea 
dramaturgiei originale inedite, după cum criticii i 
se cere să se ocupe și de piesele încă nejucate, să 
ajute prin analizele întreprinse în selectarea pie
selor de către teatre. Intervențiilor criticii Ii se 
pretinde promptitudine și competență, discutarea 
diferențiată a aspectelor specifice fenomenului 
teatral contemporan. S-a emis și ideea unei reviste 
de teatru mai operative, care să se ocupe cu pre
dilecție de debuturile în dramaturgie, lucru pe 
care în prezent revista Teatru, după cum au arătat 
intervențiile, nu-l face. Teatrele ar fi serios stimu
late astfel în alcătuirea unor repertorii echilibra
te, îndemnate la mai multă atenție cu piesa origi
nală recentă. în acțiunea de promovare a noilor 
autori rolul criticii rămîne hotărîtor și e de aștep
tat acel salt calitativ în discutarea lucrărilor dra
matice înainte de punerea lor în scenă. Rezolva
rea dezideratelor exprimate, depinde desigur și 
de secția de dramatu.gie a Uniunii Scriitorilor sau 
Consiliul teatrelor, de revistele literare care pot 
susține înfăptuirea măsurilor preconizate în vede
rea unei largi încurajări a dramaturgiei originale.



ACT CONSTITUTIV
I. Cooperativele agricole de producție : Balș, Baldovinești, 

Bîrza, Boicești, Călui, Cîmpeni, Curtișoara, Dobrun, Dră- 
gotești, Greci, Gropșani, Găvănești, Iancu Jianu, Lăcrița, Leo
tești, Mărgăritești, Morunglav, Oboga, Osica de Sus, Osica de 
Jos, Pielești, Pîrșani, Pîrșcoveni, Popînzălești, Robănești, So- 
pîrlița, Ungureni, Voineasa și Vulpeni, din raionul Balș, re
giunea Oltenia, reprezentate prin delegații aleși în adunările 
generale ne constituim astăzi, 9 februarie 1966, în Uniunea 
raională a cooperativelor agricole de producție din raionul 
Balș, cu sediul în orașul Balș strada Nicolae Bălcescu nr. 9.

II. Conferința Uniunii raionale Balș își însușește prevede
rile proiectului Statutului Uniunii Naționale, uniunilor re
gionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole de 
producție, ce urmează a fi aprobat de congresul de consti
tuire al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole și hotă
răște — aderarea la Uniunea regională a cooperativelor agri
cole de producție Oltenia.

III. Durata Uniunii este nelimitată.
Documentul, așa cum precizează, este expresia hotărîrii a 

cîtorva mii de țărani membri ai celor 29 de cooperative agri
cole din raionul Balș. EI poartă semnătura celor 248 de dele
gați participanți la conferința de constituire a cooperativelor 
agricole din raionul Balș.

... ne constituim astăzi 9 februarie 1966, în uniunea raio
nală a cooperativelor agricole de producție..." Numai cu cinci, 
cu șapte, cu zece ani în urmă semnatarii de azi iscăleau cu 
emoție cererea de intrare în cooperativa agricolă. Aveau 
convingeri, unii mai aveau însă și îndoieli. „Ce curs va lua 
viața noastră în viitor ? Cum vom munci în colectiv ?**

Votul de azi e însă limpede, hotărît. „Țăranii cooperatori 
din Drăgotești — spunea Ion Gheorghe, președintele coope
rativei — mi-au dat mandat să votez pentru afilierea coope
rativei noastre la uniunea raională. Sîntem convinși că îm
preună, unindu-ne eforturile, vom valorifica mai bine pămîn- 
turile, vom obține producții mai mari, venituri mai mari. 
Viața, propriile noastre succese demonstrează că, cooperati
va agricolă de producție este calea sigură de ridicare a bună

stării țărănimii, de satisfacere a nevoilor economiei și ale în
tregului popor. Uniunea raională a cărei constituire am fost 
Împuterniciți s-o liotărîm azi, își propune, așa cum se arată 
în proiectul de statut, să unească eforturile celor 29 de co
operative ale noastre pentru aplicarea politicii partidului de 

creștere a producției agricole vegetale și animale, de dezvol
tare continuă a agriculturii socialiste pentru ridicarea bună
stării țărănimii, satisfacerea nevoilor economiei naționale șl 
ale întregului popor".

„Scopurile pe care și le propune uniunea raională, a spus 
Nicolae Cojocaru din Leotești, sînt identice cu cele ale țăra
nilor din cooperativa noastră și de aceea am primit mandat 
să votez pentru constituirea ei".

Analiza activității desfășurată de cele 29 cooperative agri
cole de producție în anul 1965 și dezbaterea planului de 
măsuri al uniunii raionale a oferit celor peste 20 de delegați 
care au luat parte la discuții, posibilitatea demonstrării prac
tice a rolului important pe care-1 are constituirea uniunii.

ION ȘERBU

(Continuări în pag. a IV-a)

CONFERINȚE DE CONSTITUIRE

A UNIUNILOR RAIONALE

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE

pe certificatul bunăstării
243 de președinți șl vice

președinți, ingineri și medici 
veterinari, contabili și bri
gadieri, țărani cooperatori, 
cel mai buni gospodari al 
satelor de dincolo de Oii, 
aleși In adunările generale 
ale cooperativelor agricole, 
constituind organul suprem 
de conducere a Uniunii raio
nale Balș, Își trec în revis
tă succesele obținute, anali
zează atent activitatea des
fășurată anul trecut în cele 
29 de cooperative agricole, 
stabilesc măsuri, acțiuni 
concrete, de cooperare a e- 
torturilor in. cadrul uniunii 
pentru Îndeplinirea sarcini
lor stabilite de partid t 
„creșterea producției agri
cole vegetale șl animale, 
pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii socialiste". 
(foto. nr. 1)

„Trebuie să chibzuim bi
ne. Vasăzică, dacă ne apu
căm de treabă acum, pină 
la semănat, dăm gata iriga
țiile pe 600 de hectare. Șl 
pină in toamnă mai putem 
face altele", (foto. nr. 2)

„Fii atent. Clnd iei cuvln- 
tul să spui neapărat și ce 
venit ne-a adus nouă gră
dina de zarzavat. Să susții 
propunerea cu Înființarea la 
Uniune a secție! de valori
ficare a legumelor", (foto, 
nr. 3)-

Multe lucruri au trebuit 
notate. Pirșcovenii au ex
plicat cum au obținut el a- 
nul trecut 2186 litri lapte 
pe cap de vacă furajată. Cei 
de la Greci șl Leotești des
pre modul cum au învins ei 
seceta. „Dacă șl eu, cu bri
gada mea, aș ii procedat 
așa ? Anul acesta însd nu 
mă las', (foto. nr. 4)

Inginerul Dumitru Pădu- 
reanu, directorul S.M.T.-ului 
Olari, a vorbit, cum era fi
resc despre extinderea me
canizării lucrărilor. (foto, 
nr. 5)

„Da 1 Nu există nici o În
doială. Unindu-ne eforturile 
vom realiza tot ce ne-am 
propus", (foto. nr. 6)

Tlnărul Constantin Stana, 
președintele cooperativei a- 
grlcole din Pîrșcoveni, 
a militat pentru mai multă 
chibzuință, pentru o mai bu
nd organizare a muncii in 
flecare unitate. Inginerii 
Gogu Esetgiu, de la Voinea
sa, și Ion Logofetlci, de la 
Morunglav, au demonstrat, 
pe baza experienței din 
cooperativele lor, că pămin- 
tul poate fi mai bine folo
sit, că In fiecare unitate pot 
fi obținute producții mari. 
(foto. nr. 7, 8, și 9)

Actul constitutiv al Uniu
nii raionale a cooperative
lor agricole Balș, Întrunește 
unanimitatea de voturi, (foto, 
nr. 10)

Fotografiile de ION CU CU



SEMNĂTURI SOLEMNE
PE fiBBKÎMîK.

(Urmare din pag. a IlI-a)

Cooperare in

valorificarea

superioară

a pamintului
La margine de cîmpie, aici 

între apele Oltețului, Tăzlu- 
iului și Oltului, valorificarea 
fiecărei palme de pămînt a 
fost dintotdeauna o preocupare 
centrală a țăranului. Dealurile 
sterpe, rîpele sînt însă tot atî- 
tea dovezi că hîrlețul și sapa 
n-au putut face prea multe. în 
ultimii ani însă, călăuzindu-se 
în activitatea lor după indica
țiile conducerii de partid și de 
stat, consiliile de conducere, 
specialiștii din cooperativele 
agricole de producție au între
prins o serie de măsuri menite 
să ducă la ridicarea fertilită
ții' pămîntului, la folosirea cu 
mai multă chibzuință a fondu
lui funciar, în scopul asigurării 
unei agrotehnici intensive. Din 
raportul prezentat și din dis
cuțiile purtate a reieșit că 
multă atenție a fost acordată 
în această perioadă creșterii 
suprafeței arabile în detrimen
tul categoriilor de terenuri ne
productive. La Ungureni, Vul- 
peni, Balș, Voineasa, Bîrza, 
Drăgoești, Călui și într-o serie 
de alte cooperative agricole au 
fost organizate adevărate șan
tiere. Dealurile pe care altă
dată nu creșteau decît mără
cini și pășunau cîteva oi au 
fost transformate în plantații 
de vii și pomi care anul aces
ta au și dat prima recoltă. în 
ultimii ani, pe această cale, în 
cooperativele agricole au fost 
plantate 479 hectare cu viță de 
vie și 1004 hectare cu pomi 
fructiferi.

„în cooperativa noastră, ară
ta Nicolae Cojocaru de la Leo- 
tești, multă vreme nu am acor
dat nici o atenție terenurilor 
în pantă, dealurilor rîpoase, 
socotind că aici orice am face 
nu scoți nimic, trudești degea
ba. Chibzuind însă mai bine, 
studiind cu atenție documen
tele Congresului al IX-lea al 
partidului, am văzut însă că 
nu este chiar așa. Anul acesta 
am trecut la executarea de te
rase în vederea plantării lor 
cu viță de vie. încă în toamnă 
am desfundat cinci hectare pe 
care acum, în primăvară le 
vom planta. Folosim zilele 
bune ale acestei ierni și lu
crăm la desfundarea a încă 
10 hectare pe care vrem să le 
plantăm în toamnă. în aduna
rea generală am hotărît ca 
pînă în anul 1970, prin valori-

ficarea terenurilor rămase pînă 
acum neproductive, în pantă, 
să plantăm cu viță de vie 34 
de hectare. Uniunea raională a 
cooperativelor agricole va tre
bui să coordoneze eforturile 
cooperativelor pentru crearea 
unor podgorii și livezi renumi
te, cu producții superioare".

„Subscriu la propunerea fă
cută aci de tovarășul Cojocaru, 
a spus inginerul Dumitru Croi
toru de la cooperativa agricolă 
din Bobicești. în capitolul I al 
proiectului de statut al Uniu
nii Naționale, uniunilor regio
nale și uniunilor raionale ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție se arată că : uniunile 
cooperativelor agricole au 
drept obiect organizarea unor 
acțiuni de interes comun al 
cooperativelor agricole privind 
ameliorarea pămîntului, asigu
rarea folosirii chibzuite a for
ței de muncă, a fondurilor 
bănești și a mijloacelor de lu
cru ale cooperativelor, precum 
și a sprijinului acordat de 
stat. Raionul nostru posedă 
bune condiții pentru a deveni 
o podgorie renumită, pentru a 
produce mari cantități de fruc
te așa cum avem bune condi
ții pentru creșterea de animale 
de producție. în ultimii ani, 
mai ales, în toate cooperative
le au fost întreprinse acțiuni 
în acest sens. Au fost terasate 
aici cinci hectare și plantate 
cu vie, dincolo șapte, în alt loc 
trei. Unii ne-am lovit de unele 
greutăți, alții, de altele. Sarci
nile mari, importante pe care 
Je-au pus Congresul al IX-lea 
și Plenara din IX—12 noiem
brie 1965 în fața agriculturii 
noastre impun adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare. Noi 
am dezbătut cu multă atenție 
toate aceste probleme în re
centa adunare generală a co
operativei agricole. La o parte 
din probleme le-am găsit re
zolvarea, la altele încă nu. Ale- 
gîndu-mă ca delegat la această 
conferință, țăranii cooperatori 
din Bobicești mi-au cerut să 
prezint aici opiniile noastre, 
propunerile noastre. Crearea 
uniunii raionale a fost aprecia
tă de adunarea generală a co
operativei noastre ca o măsură 
de mare importanță luată de 
partid. în cadrul uniunii raio
nale, prin unirea eforturilor tu
turor cooperativelor, vom reuși 
să realizăm sarcinile mari pe 
care ni le-am propus. Noi am 
chibzuit că ar fi bine ca încă 
din acest an uniunea raională 
să treacă la elaborarea măsu
rilor pentru amenajarea unui 
masiv viticol pe 300—400 hec
tare în cooperativele Bobicești, 
Leotești și Morunglav. Acest 
masiv viticol ar trebui profi
lat pentru producerea strugu
rilor de masă. Toate aceste trei 
comune au terenuri ce se pre
tează plantării viței de vie în 
apropierea șoselei naționale 
București—-Craiova. Existența 
șoselei naționale permite valo
rificarea rapidă, în bune con
diții a strugurilor pe piețele 
marilor orașe. în anii următori

am putea crea în acest bazin, 
cu perspective de dezvoltare, 
și un depozit de ambalare și 
sortare, de pregătire a strugu
rilor pentru vînzarea lor pe 
piață. A doua propunere pe 
care m-au însărcinat s-o pre
zint aci țăranii din cooperati
va noastră este în strînsă le
gătură cu prima. Propunem ca 
încă de anul acesta uniunea 
raională să treacă la crearea, 
prin cooperare a unităților din 
Iancu Jianu, Morunglav și Bo
bicești a unei pepiniere. în fie
care an, noi, ca și cei din Ian
cu Jianu, luăm oameni pentru 
executarea lucrărilor de alto
ire de la Morunglav. Ei sînt 
de foarte mulți ani. Creînd o 
pepinieră comună, noi ne vom 
putea asigura material săditor 
de bună calitate și vom putea 
să folosim mai bine pe oame
nii pricepuți din Morunglav".

Propunerile făcute de ingi
nerul Dumitru Croitoru au 
stîrnit interes, ele au fost în
scrise în hotărîrea adoptată de 
conferință. Chiar în prima 
pauză delegații cooperativelor 
propuse a coopera la crearea 
bazinului viticol și a pepinierei 
s-au adunat, au discutat în 
amănunt măsurile pe care tre
buie să le adopte fiecare pen
tru a se trece cît mai repede 
la înfăptuirea celor stabilite, 
Hotărîrea adoptată de confe
rință prevede măsuri pentru 
executarea lucrărilor de tera- 
sare și plantare a viței de vie 
și a pomilor fructiferi astfel 
ca pînă în anul 1970 podgoria 
raionului 
pe 2000 
vezile să 
hectare.

să ajungă la aproa- 
de hectare, iar 
însumeze 1200

Să unim

11- 
de

puterea apei

cu forța

noastră

comună
Irigațiile sînt una din ma

rile resurse de creștere a pro
ducțiilor în raionul Balș. Raio
nul, așa cum am mai spus, este 
străbătut de trei ape impor
tante — Oltul, Oltețul și Tăz- 
luiUI; care creează bune con
diții pentru amenajarea de su
prafețe irigate. Era firesc deci 
ca în lucrările conferinței să 
se acorde multă atenție aces
tei probleme.

„Uniunea raională, spune 
Eugen Bulgaru, președintele 
cooperativei agricole din Greci, 
este tocmai acel organ menit 
să coordoneze eforturile tutei- 
rcr cooperativelor pentru exe
cutarea 
Sigur că 
tivele se 
portante
pentru a ridica producțiile la 
nivelul sarcinilor stabilite de 
congres sînt necesare eforturi 
serioase pentru amenajarea 
unor sisteme de irigații pe 
mari suprafețe, moderne, de 
mare randament. în proiectul 
de statut al uniunii pe care o 
creăm astăzi se prevede de alt
fel că ea are sarcina să coordo
neze eforturile cooperativelor 
agricole pentru sporirea conti
nuă a producției prin extinde
rea mecanizării, chimizării și 
irigațiilor și aplicarea celor 
mai înaintate metode științifi
ce în agricultura 
în colaborare cu 
stat competente, 
propus să irigăm

cabana Babele

Cu schfurfle la

Hochei: România

lucrărilor de irigații, 
da, în toate coopera- 
pot face lucruri im- 
în acest sens. Dar

cooperatistă, 
organele de 
Noi ne-am 

37 de hecta-

Ieri ia Torino, In cadrul „Universiadei 
de Iarnă', echipa de hochei pe gheată a 
României a susținut cel de-al 4-lea meci 
din turneul final, Intllnind selecționata 
studențească a Canadei, care, cu o seară 
Înainte. Învinsese cu 5-—3 echipa Ceho
slovaciei. Practicînd un loc rapid și eficace 
in primele două reprize, apărîndu-se ex
celent în cea de-a treia, cînd s-au ternar-

N. fUCOLAESCU

re și credem că vom primi din 
partea uniunii tot sprijinul 
necesar".

„Sprijin desigur că veți pri
mi din partea uniunii, a inter
venit tovarășul Nicolae Covlea, 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Oltenia. Dum
neavoastră, tovarășe președin
te, ați vorbit aci foarte frumos 
despre irigații. Ați demonstrat 
importanța lor, ați explicat 
bine sarcinile pe care le are 
uniunea în acesț sens. Ne-ați 
convins pe toți. Dar după atî- 
tea lucruri înțelepte, la urmă, 
cînd a fost vorba de contribu
ția fiecăruia ați spus că coope
rativa din Greci își propune să 
pregătească pentru irigare 
doar 37 de hectare. Cooperati
va din Greci are bune condiții 
pentru a iriga întreaga supra
față de pămînt. De ce atunci 
vă propuneți sarcini atît de 
ușoare ? Bune condiții pentru 
irigarea unor mari suprafețe 
aveți nu numai dv„ ci și to
varășii de la Osica de Sus, 
Bîrza, Bobicești. Pîrșcoveni și 
altele".

„Aveți dreptate, tovarășe se
cretar, a fost de acord Eugen 
Bulgaru. Am discutat, ne-am 
gîndit la sarcinile pe care tre
buie să le aibă uniunea raio
nală în această privință, dar se 
pare că atunci cînd am trecut 
la stabilirea măsurilor concre
te, cînd am propus ce facem, 
am procedat tot ca și pînă 
acum, și am stabilit niște sar
cini mici. O să chibzuim mai 
bine și credem că uniunea ne 
va acorda în acest sens un 
sprijin important".

„Uniunea, desigur ne va 
sprijini pe toți, a spus Eugenia 
Stanciu, delegată a cooperativei 
din Balș. Dar, uniunea sîntem 
noi toți și fiecare trebuie să 
chibzuim poate mai mult. Nu 
înseamnă că de acum putem să 
ne propunem sarcini mai mari 
numai la gîndul că ne vor 
ajuta alții. Cooperarea o vom 
face respectînd interesele fie
căruia. E drept, în privința iri
gațiilor în întreg raionul nos
tru s-au făcut prea puține lu
cruri. Uitați, chiar și la noi, la 
Balș, ne-am propus să mărim 
suprafața .irigată doar cu încă 
30 de hectare, cînd avem con
diții pentru mult mai mult. E 
drept, la noi lucrările au în
ceput în acest sens, s-a făcut 
canalul principal. Propun ca 
uniunea raională, printre prin
cipalele sale sarcini pe care le 
va rezolva, să-și înscrie orga
nizarea lucrărilor de irigații".

„Mecanizării agriculturii, 
documentele Plenarei din 11— 
12 noiembrie i-a acordat o a- 
tenție deosebită, a spus ingi
nerul Dumitru Pădureanu, di
rectorul S. M. T. Olari. Un 
înalt grad de mecanizare a 
tuturor muncilor agricole îm
preună cu extinderea chimi
zării șl irigațiilor constituie 
căi sigure de sporire a pro
ducției agricole. Sarcini mari 
și de răspundere revin meca
nizatorilor din S.M.T. Olari. 
Mecanizatorii stațiunii noastre 
îndrumați de organizația de 
partid și-au adus, an de an, 
o contribuție tot mai mare la 
creșterea producției și venitu
rilor cooperativelor agricole 
pe care le deservim. Statul a 
dotat stațiunea noastră cu ma
șini tot mai moderne, capabile 
să asigure mecanizarea lu
crărilor agricole într-o gamă 
din ce în ce mai largă. 'Cîțiva 
ani în urmă, la înființare, 
S.M.T.-ul nostru avea doar 20 
de tractoare cu care deser
veam toate cooperativele din 
raion. Acum, într-o singură 
cooperativă lucrează 20 de 
tractoare. Am primit tractoa
re grele cu care putem tre
ce la mecanizarea lucrărilor 
pe terenurile în pantă, pentru 
executarea lucrărilor de des
fundat și de irigații. Coopera
tivele agricole și-au planificat 
executarea unui volum sporit 
de lucrări mecanizate. în con
ferința de față s-au făcut 
propuneri pentru executarea

în comun a unor importante 
lucrări. Uniunea raională — 
așa cum prevede și proiectul 
de statut — va trebui să co
ordoneze eforturile cooperati
velor agricole pentru sporirea 
continuă a producției prin ex
tinderea mecanizării. îa cola
borare cu uniunea sîntem si
guri că vom exploata mai bi
ne forța mecanică pe care 
statul ne-a pus-o la dispoziție".

Hotărîrea adoptată de con
ferință prevede organizarea 
de acțiuni pentru irigarea, pî
nă în anul 1970, a 2 092 hec
tare din care 2 067 hectare 
pentru culturi de cîmp. Nu
mai în anul 1966 va fi amena
jată o suprafață de 600 hec
tare pentru irigații. S-au fă
cut propuneri de proiectare a 
unui sistem de irigare comun 
între cooperativele Greci și 
Osica de Sus, sistem la care 
să coopereze și unități din 
raioanele Caracal și Slatina a- 
flate în bazinul Oltului. Cele 
două cooperative au aci po
sibilitatea să irige circa 700 
de hectare. O altă propunere 
se referă la amenajarea unui 
baraj și crearea unui bazin 
de acumulare pe pîrîul Bîrlui 
care va da posibilitatea iri
gării prin cooperarea unități
lor din Pîrșcoveni, Bîrza și 
Mărgăritești a 600—700 hec
tare.

Avem mari

rezerve.
Să le folosim

gospodărește
cooperatori din 

au primit cu mult 
măsurile adoptate 
privind conducerea

„Țăranii 
Pîrșcoveni 
entuziasm 
de partid 
și îndrumarea agriculturii, a 
spus în cuvîntul său tînărul 
președinte, Constantin Stan. 
Membrii cooperativei noastre 
au votat în unanimitate afi
lierea la uniunea raională. 
Pentru noi este deosebit de 
important faptul că uniunea 
raională își propune drept o- 
biectîv — așa cum se arată 
în proiectul de statut — în
drumarea activității organi
zatorice, economice și social- 
culturale a cooperativelor a- 
gricole. Noi am primit și sîn
tem siguri că vom primi și în 
continuare un ajutor impor
tant din partea consiliului a- 
gricol în organizarea muncii 
în cooperativă. Organizarea 
muncii ridică acum însă pro
bleme deosebit de importante 
—- retribuirea suplimentară 
a muncii, organizarea judi
cioasă a activității brigăzilor, 
folosirea cu maximum de efi
ciență a fondului de investiții 
etc.

Este deosebit de important 
faptul că de la început inves
tim comitetul executiv al 
uniunii raionale, pe care-1 
alegem, cu dreptul de a 
controla modul în care sînt 
respectate prevederile statu
tului cooperativei agrico
le. Analiza activității anului 
1965 ne-a arătat, bunăoară 
că, în vreme ce în unele coo
perative s-au realizat produc
ții însemnate de grîu, depă- 
șindu-se sarcinile planificate, 
în altele, datorită unei proas
te organizări a muncii, pro
ducțiile au fost slabe și s-a 
dat vina numai pe vremea se
cetoasă. Sau un alt exemplu. 
S-au depus eforturi impor
tante, s-au investit sume mari 
de bani pentru plantarea u- 
nor livezi. Dar în unele coo
perative ele nu sînt îngrijite,

nu sînt executate lucrările de 
întreținere indicate de consi
liul agricol raional și din a- 
ceastă pricină producțiile sînt 
slabe, nu justifică investițiile 
făcute. Uniunea raională ge- 
neralizînd larg experiența bu
nă va trebui să vegheze cu 
multă grijă la modul în care 
sînt respectate indicațiile date 
de consiliul agricol, ca organ 
de specialitate, la modul în 
care sînt îndeplinite hotărîrile 
adoptate în 
rale".

„Creșterea 
este izvorul 
nului cooperator. Lucrul 
cesta îl știm cu toții, spunea 
Ion Croitoru, delegat al coo
perativei agricole din Robă- 
nești. Din păcate însă nu în 
toate cooperativele agricole 
consiliile de conducere au fă
cut eforturi pentru creșterea 
averii obștești, pentru inves
tirea banilor în acțiuni direct 
productive. Exemple se pot 
da multe și din cooperativa 
noastră și din altele. Noi în 
adunarea generală am apre
ciat ca deosebit de valoroasă 
precizarea proiectului de sta
tut al cooperativei agricole 
ca fondul de acumulare să re
prezinte 18—25 procente din 
valoarea producției netă rea
lizată. Uniunea raională ge- 
neralizînd experiența bună va 
trebui să se ocupe cu multă 
atenție de îndrumarea coope
rativelor, de folosirea chib
zuită a banilor. Iată am să 
dau doar un singur exemplu. 
Cu toții discutăm de mai bine 
de un an de zile despre iri
gații. Ne-am stabilit în aceas
tă privință planuri. Unii au și 
amenajat chiar canale, bazine. 
Dar în tot raionul, cu toate 
că au rămas sume importante 
de bani necheltuiți, nu a fost 
cumpărat nici măcar 
gur aspersor. A nu 
banii alocați pentru 
de investiții, pentru 
producției nu înseamnă nici
decum că ești bun gospodar. 
Aceasta este îngustime care 
are repercusiuni negative a- 
supra producției. Sigur că tre
buie să veghem ca banii să 
fie cheltuiți pentru lucruri 
care țin direct de lărgirea 
producției, de realizarea unor 
venituri importante".

adunările gene-

averii obștești 
bunăstării țăra- 

a-

un sin- 
cheltui 
lucrări 

lărgirea

Propuneri

de interes
comun

în conferință s-au făcut pro
puneri importante cu privire 
la cooperare în cadrul uniu
nii raionale. S-a propus, de 
exemplu, ca uniunea raională 
să înființeze un atelier meca
nic pentru repararea camioa
nelor, precum și pentru repa
rarea utilajului pentru irigații.

Avîndu-se în vedere crește
rea efectivului de animale, s-a 
propus înființarea unei mori 
de furaje combinate.

Faptul că în raion valorifi
carea legumelor nu s-a făcut 
în condiții corespunzătoare, s-a 
făcut propunerea înființării 
unei secții pentru prelucrarea 
legumelor.

Avînd în vedere că în raio
nul Balș vor fi extinse plan
tații de viță de vie, s-a hotă
rît înființarea la cooperativele 
agricole din Greci și Osica de 
Sus a unor secții pentru con
fecționarea șpalierilor.

Uniunea raională va studia, 
de asemenea, oportunitatea 
creării unui bazin legumicol în 
lunca Oltețului prin coopera
rea unităților de la Bobicești 
și Morunglav, construirea 
unei sere cu eforturile comune 
ale celor din Leotești și Bo
bicești și a unor sere tip solar 
la Osica de Sus, Greci și alte 
unități. •
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Ștefănești

CURAJUL PE CARE ÎL
RESPECTĂM

cat. Mă legasem foarte bine, 
nu riscam nimic.

Curajul, în acest caz « o 
trăsătură atît de intimă, atît 
de intrinsecă ființei morale a 
omului, incit ea nu iese în e- 
vidență ca atare. Omul este 
curajos pentru că... așa este 
el, nu-și propune deliberat și 
anticipat: „acum voi săvîrși 
un act de curaj".

Iată și reversul cazului:
La Bicaz, pe vremea cînd se 

construia hidrocentrala, lucra 
pe baraj un băiat foarte simpa
tic și răsfățat. Marea lui plă
cere era să facă foarte mult 
caz de curaj, să meargă pe ba
raj (care pe atunci nu avea în 
acea porțiune decît vreo 10—15 
metri) fără centură de siguran
ță, să facă exhibiții „pe margi
nea prăpastiei". tntr-o zi (nu e 
de mirare) a alunecat și a că
zut. Toți cei care erau alături 
au Închis ochii de groază. Cînd 
s-au uitat /os, Gică se scutura 
tacticos, bombănind împotriva 
prafului care îi murdărise hai
nele. Cum de nu pățise nimic ? 
Mi-a explicat foarte amănunțit. 
Cînd a văzut că-și pierde echi
librul și-a înfipt unghiile tntr-o 
rogojină și astfel alunecarea pe 
zid a fost foarte mult „îndulci- 
tă", după propria lui expresie. 
Bineînțeles, a fost foarte sever 
sancționat, mutat la alt loc de 
muncă (maistrul i-a scăpat in 
secret și cîteva palme). Am 
stat de vorbă cu el și l-am în
trebat dacă se consideră un om 
curajos și de ce. „Da, spunea 
el, cred că sînt un om curajos. 
Sînt curajos pentru că vreau 
să demonstrez asta cuiva. Eu 
am venit aici pe șantier cu un 
prieten Amîndoi am început să 
lucrăm la baraj. După vreo 
săptămină el a cerut să fie 
transferat. De ce ? Pentru că 
aici e periculos, a spus el. Dacă 
alunec Intr-o zi de pe baraj ? 
De ce să risc 1 Și atunci s-a fă
cut paznic. Unor asemenea oa
meni trebuie să le demonstrăm, 
pînă o să-i facem să roșească, 
ce înseamnă curajul și cît de 
urltă e lașitatea și frica lor. Pe 
cit de frumos e curajul, pe atît 
de urîtă e frica".

Tînărul respectiv profesa un 
curaj demonstrativ și atitudinea 
lui poate duce la discuții ne- 
sfirșite și folositoare pe care 
cititorii le pot face și singuri, 
In cazul cînd 
In serios un 
cura).

Iată un alt 
Un adolescent, elev, se plimba 
printr-un parc cu o fată, 
și ea. Greu de spus dacă

ei era vorba despre dragoste 
sau numai despre prietenie sau 
despre amîndouă deodată. Mer
geau sfioși și cuminți, discutînd 
despre literatură sau cuceririle 
în domeniul cosmonauticii, ceva 
care îi absorbea foarte mult și 
ii ridica mult deasupra lumii 
înconjurătoare. La un moment 
dat, un grup de colegi mai mari 
i-au văzut și, neplăcut surprinși 
că puștiul de 16 ani se plimba 
cu o fată, iar ei erau singuri 
(probabil că acesta era raționa
mentul) au început să-i ia peste 
picior pe el și, ceea ce a fost 
și mai grav, și pe ea. Băiatul 
de 16 ani, jignit de moarte, a 
sărit la bătaie, deși ceilalți erau 
trei la număr și incomparabil 
mai solizi fizicește decît el. În
căierarea a lost cruntă și, spre 
stupoarea celor trei imperti- 
nențl și a cîtorva martori ocu
lari, puștiul i-a bătut măr. Am 
participat cîteva zile mai tîrziu 
la adunarea organizației U.T.C. 
din școală, adunare in care se 
discuta cazul de mai sus. Băia
tul a explicat in felul următor 
adunării gestul său. „Fusesem 
îngrozitor de jignit. Dacă aș fi 
mers mai departe fără să reac
ționez n-aș mai fi putut să ridic 
privirea spre ea niciodată. Prie
tenia noastră ar fi fost murdări
tă pentru totdeauna de cuvin
tele lor nerușinate și imperti
nente. Aveam de ales între la
șitate și curaj". Era, într-adevăr, 
vorba aici despre curaj ? Sau 
mai bine zis, despre ce fel 
de curaj era vorba ? Putem res
pecta o asemenea atitudine, o 
asemenea demnitate, o aseme
nea modalitate de apărare a or
goliului ?

Se pot da 
exemple de 
nuan(e foarte
important este să descoperim 
din noianul unor astfel de ca
zuri adevărata frumusețe a ges
tului despre care vorbeam, 
disociem cu grijă curajul 
falsul curaj. Mi-aș permite 
laud aici în primul rînd 
curajul spectaculos, dovedit 
împrejurări excepționale,

încă nenumărate 
acest gen și de 
diferite. Cel mal

Universiada de iarnă

Canada 5-0
cat portarul Dumitraș și fundașul Varga, 
echipa României a repurtat o spectaculoa
să victorie cu scorul de 5—0 (2—0, 3—0, 
0—0). Cele 5 goluri au fost Înscrise de 
Ca! amar (2), Fior eseu, Vacar și Ștefan.

In clasament conduce U.R.S.S., urmată 
de Cehoslovacia șl România. Hocheiștil ro
mâni Intilnesc astăzi, In ultimul meci, for
mația Finlandei.

• In semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni* (feminin) la te
nis de masă, la 24 februarie la 
Budapesta, Progresul București 
(Maria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu, Catrinel Folea) va întîlnl 
formația V6ros Meteor, care are în 
frunte pe campioana europeană 
Eva Ffildi Koczian. Meciul C.S.M. 
Cluj — V.S.C. Budapesta din semi
finalele „Cupei campionilor euro
peni* (masculin) se va desfășura la 
Cluj la o dată care urmează să fie 
stabilită zilele acestea.

slnt dispuși să ia 
asemenea soi de

caz asemănător.

---- «—

Avancronică
Astăzi și mline a- 

genda sportivă compe- 
tițională este deosebit 
de bogată. Cel mai a- 
tractiv program com- 
petițional este rezer-

elevă 
intre

ȘTIINȚA CRAIOVA
ÎN SESIUNEA DE IARNĂ...

■

Știința din Craiova, o forma
ție foarte contradictoriu co
mentată, oricît ar părea de ne
înțeles, trăiește o stare eufo
rică. în toamnă, la sfîrșitul tu
rului de campionat, băieții din 
„Țara banilor" au răsuflat ușu
rați : trecuseră cu bine un exa
men dificil.

Vacanța pe care o meritau 
nu le-a oferit, pînă la 4 februa
rie nici munte, nici...mare. Unii 
dintre ei, e drept, au călătorit 
la Herculane. Majoritatea și-au 
amintit însă după examenul 
turului de ...sesiunea de iarnă. 
De la controlul... balonului bă
ieții au trecut la aerul „condi
ționat" al laboratoarelor și-al 
sălilor de lectură, suferind 
concomitent și trecerea de la 
căldura tribunelor, la starea

de... îngheț din fața comisiei de 
examene.

Startul examenelor s-a dat 
în pluton. Dar pe primele 
locuri s-au clasat, Bîtlan, Ma
rin Marcel, Cîrciumărescu, An
ton, aplaudați cu căldură la fi
niș de ceilalți coechipieri. E 
drept, s-au înregistrat și, cî- 
teva abandonuri inexplicabile, 
sau mai precis, forțate : Iones- 
cu, Strîmbeanu, Ivian, Cristo- 
loveanu, n-au dovedit (încă de 
la începutul anului) condiție 
fizică la... cursuri, „amănunt" 
pentru care li s-a amînat exa
menul pentru sesiunea din 
vară.

La puține zile după întoar
cerea antrenorului Teodorescu 
dintr-o călătorie făcută la 

echipa șl-a reluatParis,

antrenamentele. în 
completă numai 
put, pentru că iarna aceas
ta care a nins, cum se spune ca 
prin sită, a trimis pe tușă ele
mente incorigibile : Vasilescu, 
certat cu ideea de a munci, ni 
se pare oazul cel mai elocvent 
și mai bine rezolvat. E bine să 
plece urechea și alții, avizați 
de altfel pentru încercări de-a 
încălca disciplina.

O convorbire cu antrenorul 
Teodorescu ne edifică asupra 
perspectivelor și intențiilor 
pentru retur ale acestei echipe.

— Așa cum și iarna vă caută 
spectatorii olteni (oare ce sur
priză pregătiți de vă ascundeți 
locurile de antrenament) su
porterii din țară se întreabă

formația 
la înce-

încotro vă îndreptați la primă
vară ?

— Oricît ar părea (pentru 
unii) de... hazardat, ne îndrep
tăm către locurile 8-10 din di
vizia A. Ne „ascundem", pen
tru că n-avem unde ne antre
na. Stadionul „Știința", deși 
suprasolicitat de toate echipele 
din oraș, nu ne oferă condiții 
de antrenament și, bineînțeles, 
nouă, ca și oaspeților, nu ne va 
oferi condiții normale de joc. 
Oricum, noi ne-am obișnuit, de 
bine de rău 1

— Ar fi de dorit ca această 
doleanță să găsească ecou la 
instituțiile gospodărești ale 
orașului, în ceea ce vă priveș
te, ce «urpriză oferiți la primul

meci al returului în compania 
liderului, Rapid București ?

— Ce-am putea să ne dorim 
mai mult, decît să oferim su
porterilor noștri o victorie ? 
S-ar părea că Rapid București 
nu începe returul cu dreptul... 
Cuplul Ionescu-Dumitriu va 
avea după cîte bănuiesc o altă 
componență: Ionescu și... ? 
căci, după cum se știe, Dumi- 
triu este sancționat în prima 
etapă. Și apoi noi jucăm aca

să...
în „Țara banilor" fotbalul 

este îndreptat pe coordonate
le disciplinei, ale muncii, 
început de bun augur ce 
cere pe deplin întregit.

Un
se

VASILE RANGA

vat schiului. Trei con
cursuri dintre care 
două pentru tineret se 
vor desfășura pe pîrti- 
ile din Predeal, Poia
na Brașov șl Rișnov. 
Aproape 100 de stu- 
denti se întrec la Po- 
i na Brașov pentru cu
cerirea titlului de cam
pion universitar pe a- 
nul 1056. Câștigătorii 
concursurilor din 1965, 
vor primi asaltul unor 
adversari puternici ca 
Mihai Cioară, Iohana 
Lexen, Viorica Vintilă, 
dornici de afirmare. 
Faptul că la start sînt 
prezenli sportivi care 
au participat și la cam
pionatele republicane, 
in anii trecuti, ne de
termină să credem că 
Întrecerile vor ii de 
un bun nivel tehnic. 
Programul campiona
telor universitare cu
prinde probele de sla-

lom special și slalom 
uriaș, precum și curse
le de fond (5 km fete) 
și (10 km băiep).

Cei mai buni juniori 
în probele alpine din 
centre cu o veche tra
diție In schi. Sinaia, 
Bușteni, Brașov, Pre
deal, Petroșeni, Re
ghin, Piatra Neamț, se 
Întrec pe plrtia de la 
Clăbucet (Predeal), în 
„Cupa speranțelor'. 
După cîteva concursuri 
de verificare, domina
te In special de sporti
vii de la A.S.A. Bra
șov, fondiști! fruntași 
din tară își vor dispu
ta lntîietatea la Rișnov 
in Cupa României pe 
echipe, interesantă va 
fi fără Îndoială lupta 
dintre ' 
culine 
A.S.A.
Șov, 
majoritatea

tormatlile mas
at» cluburilor 

și Dinamo Bra- 
unde activează 

compo-

repu-nenților lotului 
blican.

Deși sîntem in plinit 
Iarnă, atleții juniori își 
intensities pregătirile. 
El participă tot azi și 
mline la un concurs 
republican pe teren a- 
coperit, care se va 
desfășura in sala Flo- 
reasca II, din Bucu
rești. întrecerile încep 
astăzi de la ora 15, iar 
mline de la ora 9.

Agenda mai cuprin
de : o pasionantă con
fruntare handbalistică 
— lotul republican mas
culin va întîlni intr-un 
meci de verificare for
mația bucureșteană, 
Dinamo (slmbătă in 
sala Floreasca) și ulti
mele partide ale șa
hiștilor studenți care 
se întrec la Predeal, 
de asemenea, pentru 
cucerirea titlului de 
campion universitar.

S. IONESCU

s<J 
de 
să 
nu 
in 

care 
nu poate da Întotdeauna ade
vărata măsură a unui caracter 
și ideal de viață.

Adevăratul și marele curăț 
mi se pare a fi cel dovedit zil
nic, în atitudinea din 
clipă, care face parte 
că din caracter, din 
generală a unui om. 
este acela care nu-și iartă 
primul rînd lui însuși slăbiciu
nile și luptă cu ele, știind că 
nu e ușor să învingă. Curajos 
e cel care nu. minte, care are 
puterea să spună întotdeauna 
adevărul, cu toate consecințele 
care decurg din aceasta, fie că 
îl spune iubitei, prietenului 
sau tovarășului. Curajos 
cel care se luptă pentru 
adevărul să învingă, cel 
nu face, din prietenie sau cum- 
secădenie, concesii, care se 
bate pentru idei, pentru ade
văruri morale, politice, filozo
fice, capabil să facă sacrificii 
în numele acestora. Acest cu
raj l-au dovedit 
ționari ai lumii, 
patrioți Bâlcescu 
Vladimirescu, cu 
lor legendară ; curaj înseamnă 
să te iei de piept cu divinita
tea, ca marele Arghezi, căutînd 
cu patimă marile adevăruri -, 
mari și pilduitori curajoși au 
fost comuniștii, tnfruntînd te
roarea in anii negri ai ilegali
tății, punind mai presus de fe
ricirea lor fericirea celor mulți. 
Asemenea pilde de curaj șl 
demnitate umană vor rămîne 
Întotdeauna în fata noastră, a 
celor tineri, oglinzi luminoase 
în care ne vom descoperi cu 
uimită bucurie propriile chipuri 
morale.

fiecare 
intrinse- 
conduita 
Curajos 

în

este 
ca 

care

marii revolu- 
marii noștri 

sau Tudor 
neîniricarea

® „Cupa 
prima competiție rugbisti- 
că a sezonului, începe du
minică în Capitală, (Sta
dionul Constructorul). La 
întreceri participă forma
țiile Dinamo București, 
Știința Petroșeni, Construc
torul București, Gloria 
București, Steaua, Grivița 
Roșie, Progresul București 
>i Farul Constanța.

• 31 de țări și-au a- 
lunțat oficial participarea 
a campionatul european 
de fotbal, competiție cu

primăverii", Pe scurt
:are U.E.F.A. a înlocuit 
.Cupa Europei" inter-tări. 
Echipele înscrise sînt : 
Albania, Austria, Anglia, 
Selgia, Bulgaria, Cipru, 
Cehoslovacia, Danemarca, 
31veția,_ R. D. Germană, 

—_—_, Franța,
Elveția, R. D. Germană,’ 
R. F. Germană, Franța, 
Finlanda, Grecia, Irlanda, 
Irlanda de nord, Iugosla
via, Luxemburg, Malta, 
Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, România, Sco-

Malta,

tis, Spania, Suedia, 
U.R.S.S., Ungaria, Turcia 
li Țara Galilor.

e La campionatele in
ternaționale de schi ale 
României care se vor des
fășura în zilele de 25, 26 
li 27 februarie, și-au con
firmat pînă în prezent par
ticiparea sportivi din 
Franța, Italia, R. D. Ger
mană, Bulgaria și Anglia.

întrecerile vor avea Ioc 
ia Predeal, Poiana Brașov 
și probabil Sinaia.

(Agerpres)



In adunările de dare de seamă și alegeri care au avut loc 
în organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale, unul 
din punctele aflate în planul de măsuri adoptat se referă la 
„antrenarea mai activă a tinerilor la întrecerea socialistă 
organizată de sindicat". Dar cum se realizează practic 

această antrenare mai activă. Ce se organizează concret în 
acest scop 7 Ce trebuie să facă organizația U.T.C. pentru ca 
această sarcină să fie îndeplinită in condițiuni cît mai bune 7 
Acestea au fost problemele care au făcut obiectul discu
ției, avută de curînd ou mai mulți secretari U.T.C. din 
întreprinderile Ieșene.

HRIB AUREL — Ate
lierele de reparat material 
rulant — „Nicolina"

— Aproape că nu există a- 
dunare în care să nu discu
tăm cum e și firesc despre a- 
cest lucru. Este doar, vorba de 
contribuția pe care organizația 
U.T.C. o aduce la rezolvarea 
treburilor uzinei, la îndeplini
rea sarcinilor de producție ale 
acesteia.

în momentul de față în a- 
dunări generale U.T.C. am a- 
dus Ia cunoștința tinerilor 
principalele obiective ale în
trecerii socialiste, în lumina 
Directivelor C.C. al P.C.R., cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste. Am 
folosit prilejul pentru a-i 
ajuta pe tineri să cunoas
că bine sarcinile de plan, 
angajamentele secției în în- 
tîmpinarea celei de-a 45-a 
aniversări a partidului. Parti
ciparea în unele secții la dez
bateri a maiștrilor, ingineri
lor, au dat posibilitatea 
tinerilor să cunoască în amă
nunțime nu numai sarcinile 
exprimate cifric, dar și prin
cipalele probleme care se ri
dică, de pildă, în legătură cu 
calitatea în fiecare sector în 
parte.

Exemplul ni se pare demn 
de reținut. Numai cunoscând 
bine, în amănunt am zice, 
sarcinile care stau în fața sec
ției, sectorului în care lucrea
ză, tinerii pot să-și ia angaja
mente concrete, mobiliza
toare, a căror îndeplinire să 
aibă o influență pozitivă asu
pra îndeplinirii planului de 
producție.

de plan. Oricît de bine 
le-am pregăti, asemenea a- 
dunări prin repetare devin 
monotone. Vorbind de antre
narea tinerilor la întrecerea 
socialistă, cred că aspectul de 
care noi trebuie să ne ocupăm 
cu toată atenția este tocmai 
cel educativ. Să explic. Anali- 
zindu-se în organizația de 
partid, în grupele sindicale 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, mersul întrecerii so
cialiste, una din problemele 
care a reținut cel mai mult 
atenția a fost aceea a calită-

discutînd la comitetul U.T.C. 
pe fabrică cu fiecare în parte. 
Unii nu-și îndeplineau sarci
nile de producție din pricina 
unor acte de indisciplină ; al
ții datorită unei slabe califi
cări profesionale și, însfîrșit, 
una din fete executa o opera
ție care depășea capacitatea 
ei fizică. Evident că și măsu
rile au fost luate, cu sprijinul 
organizației de partid și a 
conducerii fabricii, în funcție 
de fiecare situație în parte. 
Cei indisciplinați au fost dis
cutați în adunarea generală. 
Nu aș vrea să dau acum 
nume. Nu-și mai are rostul. 
Erau însă fete tinere, venite 
de curînd în fabrică din școa
la profesională. Primele sala
rii luate, primele tentații mai 
mari pe care și le puteau sa
tisface cu banii lor etc., etc. 
Despre toate acestea am dis
cutat în adunare. Au vorbit și 
muncitori mai în vîrstă și 
fete mai tinere... Prin sfatu-

ANTRENAREA
TINERILOR

A.In întrecerea
SOCIALISTĂ

Șl ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIEI U.T.C.

COCEA MIHAI — Uzina 
metalurgică

Apreciez și eu cele spuse 
mai înainte. Se îmtîmplă în
să, în legătură cu ședin
țele astea ale noastre, desti
nate „antrenării tineretului în 
producție" următorul feno
men : se analizează, în mod 
firesc și necesar, în organiza
ția de partid, situația îndepli
nirii planului, se trag con
cluzii, se stabilesc măsuri; se 
analizează, în esență aceleași 
probleme, în ședințele de 
grupă sindicale, uneori, cînd 
ședința este bine pregătită, 
analiza referindu-se la per
soane, la problemele concrete 
ale fiecăruia în parte. Se trag 
de aici concluzii, se fac pro
puneri. Urmează apoi adunări 
generale U.T.C. care de fapt, 
dezbat aceleași probleme. Toți 
uteciștii sînt sidicaliști. Cel 
puțin de două ori cu toții iau 
parte, lună de lună. la dezba
terea acelorași probleme. Nu 
banalizăm totuși, o treabă mult 
prea serioasă ?

ții. Nu pentru că aceasta, în 
ansamblu, nu ar fi corespuns, 
ci pentru că era loc de mai 
bine. Era normal deci să dis
cutăm despre calitate...

MARGARETA CĂPRA
RU — 
tice

Nici eu 
ca lună 
cutăm unul 
cru: îndeplinirea

Fabrica de antibio-

nu văd necesitatea 
de lună să dis- 

și același lu- 
sarcinilor

LUPU TRAIAN — „Țesă
tura".

— In ceea ce a spus tova
rășa Căpraru există o idee 
care, cred, trebuie să ne re
țină în mod deosebit atenția: 
aspectul educativ al întrecerii 
socialiste. Este o competiție, 
fără discuție. Dar o competi
ție cu totul aparte, în care 
conștiința socialistă, spiritul 
de întrajutorare tovărășească, 
exigența reciprocă se află pe 
primul plan. Nu sînt rare ca
zurile cînd fostul ucenic îl 
întrece pe lucrător, cînd lu
crătorul, ajungînd maistru, 
intră în competiție cu fostul 
său maistru și nu rare ori a- 
cesta din urmă îl scoate pe 
primul din încurcătură chiar 
cu riscul „locului doi". Pentru 
că în competiția aceasta 
există convingerea că se află 
un singur cîștigător : produc
ția, că ea duce la o adîncire 
a sentimentului responsabili
tății tînărului față de îndato
ririle ce le are. Un exemplu : 
au fost pe toată fabrica 20 de 
tineri care, la un moment dat, 
nu-și îndeplineau sarcina. Eu 
cred că am procedat bine

rile date, prin experiența de 
viață împărtășită, fetele au 
fost ajutate să înțeleagă răs
punderea care o au ca mun
citoare. Pe ceilalți nu i-am 
discutat în adunare. Am ape
lat la conducerea secțiilor, la 
muncitori cu o mai bogată 
experiență care i-a ajutat cu 
răbdare, cu atenție...

De aici eu aș vrea să mai 
desprindem o concluzie : a 
mobiliza tinerii la întrecerea 
socialistă, înseamnă în ultimă 
analiză a munci cu fiecare om 
în parte.

Pentru că fiecare în par
te trebuie ajutat concret, în 
funcție de problemele lui, să-și 
îndeplinească lună de lună 
angajamentele luate în între
cerea socialistă.

— Eu aș vrea să remarc, in
tervine tov. Hrib Aurel, de 
la Atelierele „Nicolina" că mai 
sînt secretari U.T.C. care, co
piind de la sindicat niște da
te, pot să-ți spună cine își 
îndeplinește angajamentul și 
cine nu.

— Asta nu este rău. Cred 
că un asemenea lucru ar tre
bui să-l facă 
U.T.C.

— Sigur că 
gură condiție 
luate să-1 
concluzii, 
activități.

fiecare secretar

da. Cu o sin- 
însă : situațiile 

ajute să tragă niște 
să organizeze niște

INFORMAȚII
lncepind de vineri, sala Dalles 

din Capitală găzduiește o expoziție 
de artă plastică italiană contempo
rană. Sînt expuse 116 lucrări de 
pictură, sculptură și grafică, crea
ții recente semnate de 53 de ar
tiști italieni. Vizitatorii iși pot 
forma astiel o imagine asupra u- 
nei mișcări plastice cu orientări 
variate.

La vernisaj au luat cuvîntul 
sculptorul Ion Irimescu, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici, 
ambasadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, și prof. dr. Gae
tano Jacopo Recupero, care Înso
țește expoziția italiană.

Printre numeroșii oameni de artă 
și cultură prezenfi la deschiderea 
expoziției se aflau Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastid.

★
In sălile galeriilor de artă ale 

Muzeului regional din Bacău s-a 
deschis vineri expoziția retrospec
tivă a pictorului Aurel Băeșu, re
prezentant al școlii românești de 
pictură de la Începutul secolului. 
Expoziția cuprinde 120 de lucrări 
reprezentlnd peisaje de pe Valea 
Bistriței, unde pictorul și-a petre
cut o parte din scurta sa viată, 
portrete, naturi moarte și altele.

Ea Gasa universitarilor din

București s-au desfășurat timp 
de două zile lucrările consfă
tuirii pe tară cu tema „Proble
me actuale ale predării istoriei 
literaturii române în învătă- 
mîntul superior",la care au 
participat academicieni, cadre 
didactice care predau litera
tura română în facultăți, insti
tute pedagogice și licee, pre
cum și reprezentanți ai unor 
instituții culturale centrale, 
scriitori, critici literari.

Consfătuirea face parte din- 
tr-un complex de acțiuni între
prinse de Ministerul Invătă- 
mîntului pentru îmbunătățirea 
predării disciplinelor fundamen
tale in învățămîntul superior.

★
Colectivul Teatrului de stat 

din Bacău a prezentat vineri 
seard in premieră un spectacol 
cuprinzlnd trei piese Intr-un 
act de Sean O’Casey. Cu acest 
prilej, publicul băcăoan face 
cunoștință cu opera dramatică 
a marelui scriitor și dramaturg 
irlandez prin intermediul piese
lor : „Istorie nocturnă", „O liră 
la cerere" și „S-a stirșit cum a 
început". Regia spectacolului 
este semnată de I. G. Russu.

(Agerpres)

— Cum
stimularea fruntașilor ? Ce fa
ceți ca experiența lor să de
vină un bun comun, ca 
exemplul lor să fie urmat 7

vă preocupați de

£

■ .

.•>

O

MARGARETA CĂPRA
RU — Fabrica de antibio
tice

— In colaborare cu comi
tetul de sindicat, noi pregă
tim în momentul de față o 
emisiune la stația de radio 
amplificare a fabricii. Pe 
benzi de magnetofon au fost 
imprimate interviuri luate de 
Ia fruntași, scurte expuneri 
ale acestora în legătură cu 
experiența pe care au dobîn- 
dit-o în producție, muzică 
cerută de fruntași etc. De alt
fel la noi a devenit o regulă 
ca în ziarul de uzină să se 
publice portrete ale fruntași
lor, să fie evidențiați în adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.C. S-ar mai putea 
vorbi de schimburile de ex
periență organizate împreună 
cu sindicatul, de demonstra
țiile practice pe care le fac 
muncitorii cu experiență etc.

Toate acestea — s-a sub
liniat în consfătuirea noastră 
— ca și întreaga muncă poli
tică desfășurată de organiza
ția U.T.C., au ca rezultat sti
mularea la tineri a sentimen
tului răspunderii față de sar
cinile ce le au, a dorinței și 
mîndriei de a cuceri înaltul 
titlu de fruntaș al întrecerii 
socialiste.

în legătură cu stimularea 
fruntașilor, toți 
U.T.C.

secretarii 
prezenți la această 

discuție au reclamat faptul că 
nu sînt consultați atunci cînd 
se stabilesc fruntașii sau evi- 
dențiații în întrecerea socia
listă. Și aceasta este o cauză 
—- spuneau dînșii, că la Uzi
nele metalurgice, Ia A.R.M.R. 
„Nicolina" și în alte părți trec 
luni de zile pînă 
dențiat și premiat 
toate că mulți ar

— Permiteți-mi 
singur exemplu — a interve
nit tov. SCORȚEANU, secre
tarul organizației U.T.C. de la 
secția turnătorie a Atelierelor 
„Nicolina". Cînd s-a citit lista 
cu cei evidențiați, cu cei pre- 
miați, l-am întrebat pe tova
rășul președinte al sindicatu
lui de ce nu figurează pe ea 
nici un tînăr. Mi-a spus că am 
dreptate, că sînt mulți tineri 
buni, dar uite, că nu știe cum 
s-a făcut că a uitat.

— Este aceasta o situație 
generală 7

— în orașul nostru — a in
tervenit primul secretar al co
mitetului orășenesc U.T.C., 
secretarii U.T.C. nu sînt che
mați la ședințele în care 
stabilesc fruntașii.

— Dar au acest drept.
— Noi nu-1 cunoaștem.
Un telefon Ia consiliul local 

al sindicatului și lucrurile se 
lămuresc. Nu numai că au 
dreptul să participe, dar se
cretarul U.T.C. este obligat, 
chiar să semneze procesul 
verbal de stabilire a eviden- 
țiaților, a fruntașilor.

...Mica noastră consfătuire 
luase sfîrșit. Pe masă un caiet 
deschis. Mi s-au părut deo
sebit de interesante rîndurile 
scrise : „CE TREBUIE REȚI
NUT" : 1) De întrecere trebuie 
să ne ocupăm pe tot parcursul 
unei întregi luni și nu numai 
la începutul și sfirșitul ei; 2) 
O situație luată nu trebuie 
păstrată numai pentru in
structorul raional. Ea trebuie 
să ducă la concluzii, la acti
vități concrete ; 3) A te ocupa 
de întrecere înseamnă în ul
timă instanță a te ocupa de 
educarea fiecărui om în parte, 
al critica atunci cînd este ca
zul, dar și al ajuta cînd are 
nevoie.

să fie evi- 
un tînăr cu 
merita-o.
să dau un

se

I. PETRU

înceteze agresiunea S.U.A
in Vietnam!

Pregătiri pentru un nou program artistic la Școala nr. 172 din

Capitală

Miting al tineretului la Sinaia

PLOIEȘTI. — La 
avut loc vineri un 
studenților aflați în 
în stațiunile de pe 
Prahovei, în semn de protest 
împotriva războiului de agre
siune dus de Statele Unite în 
Vietnam. Acestora li s-au ală
turat și tineri din localitate.

în cuvîntul de deschidere, 
Ion Jurcony, din partea Con
siliului U.A.S. din București, 
a arătat că studenții din țara 
noastră au urmărit cu pro
fundă neliniște și indignare 
evoluția intervenției militare 
americane în treburile inter
ne ale poporului vietnamez. 
Alăturîndu-se întregului popor 
român, tuturor oamenilor de 
bună credință din lume, ei 
condamnă cu tărie această a- 
gresiune, susțin cu fermitate 
și sprijină din toată inima 
poziția țării noastre exprima
tă în răspunsul președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, la mesajul președinte
lui Ho Și Min, și în Declara
ția Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste 
România în legătură cu re
luarea atacurilor aeriene ale 
S.U.A. împotriva R.D. Viet
nam. Studenții din patria 
noastră consideră că poporu
lui vietnamez trebuie să i se 
respecte dreptul de a-și ho
tărî singur soarta, potrivit in
tereselor și năzuințelor sale.

Au mai luat cuvîntul stu- 
denți din diferite țări care în
vață în Republica 
România : studentul

w

«----

Aspect din secția tapiserie a IPRORIL „Tehnica lemnului' din Gapitală

Sinaia a 
miting al 

vacanță 
Valea

Socialistă 
vietna-

1

i

•.

Foto, AGERPRESUzina arată cu degetul spre școală, iar școala spre uzină

— CAUT —. 
O NEVASTĂ

(Urmare din pag. I)

tirea profesională a absolvenți
lor. Lucrurile fiind cunoscute, 
pot fi ușor puse la punct cu 
condiția unei mai largi colabo
rări între școală și uzină. De 
fapt pornind tocmai de la ace
ste considerente conducerea u- 
zinei a luat măsuri menite să 
atenueze aceste deficiente în 
pregătirea foștilor elevi. S-a 
stabilit ca maiștrii să se ocupe 
în mod special de proaspeții 
absolvenți acordîndu-le un aju
tor diferențiat; controlul lu
crărilor efectuate să fie făcut 
chiar de la primele piese exe
cutate pentru a se putea înlă
tura de la început deficiențele 
semnalate în execuție ; înaintea 
lansării în fabricație a unor noi 
repere, să se organizeze de
monstrații practice pentru expli
carea mînuirii corecte a scule
lor, reglarea mașinilor, cunoaș
terea și utilizarea aparatelor de

măsură și control» să M 
partizeze cele mai bune 
de muncă,- unii dintre ei 
creze alături 
o calificare 
rește, toate 
vut urmări 
îmbunătățirii 
ductie a tinerilor, ducînd la re
ducerea numărului celor care 
rămîn sub normă, Numai că 
măsurile amintite nu sînt a- 
plicate în toate secțiile și în
totdeauna. Există la o parte 
din maiștri și personalul tehnic 
o anumită neîncredere în posi
bilitățile tinerilor absolvenți. 
Ea este firească în primele 
zile. Insă pornind de 

situația 
repartizează 
numai lu-

se re- 
locuri 
să lu

de muncitori cu
superioară. Fi- 
acestea au a- 

favorabile asupra 
activității în pro-

la
se

aici 
căs-a ajuns 

tinerilor li 
spre executare 
crări ușoare, piese puțin preten
țioase. Maistrul Alexandru 
Lucaci, de exemplu, îi lasă 
să-și aleagă singuri reperele pe 
care le pot executa mai repede. 
Aceasta îi „ajută" să-și reali
zeze planul, dar nu le stimu
lează în nici un fel gîndirea 
tehnică, nu-i stimulează la o 
permanentă pregătire profesio
nală. Comitetul U.T.C. ar fi tre
buit să propună conducerii uzi
nei o gradație a lucrărilor în
credințate care să contri
buie la specializarea tine
rilor. Pentru că altfel de Ia o 
intenție bună se ajunge la un 
rezultat opus celui scontat, la 
o plafonare a posibilităților și 
capacității acestor tineri.

Adesea însă foștii elevi ai 
școlilor profesionale sînt puși să 
lucreze pe mașini cu o uzură 
pronunțată care se defectează 
des, nu li se asigură sculele ne
cesare și nici totalitatea repe
relor pentrg prelucrare. Acestea 
constituie tot atîția factori care 
contribuie la nerealizarea nor
melor I

De cele mai multe ori însă 
nerealizarea normelor se dato- 
rește înșiși tinerilor, răspunde
rii cu care ei privesc îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Lucrul devine evident dacă ur
mărim evoluția lui Cornel Por- 

ge. In luna august (prima în pro
ducție) a cîștigat 559 lei, în sep
tembrie 792 lei, în octombrie 800 
lei, în noiembrie 1 300 lei pen
tru ca în decembrie să scadă la 
700 lei. Am stat de vorbă cu 
acest tînăr. Ii place desenul și 
vrea să urmeze liceul seral.

— Aștept să termin liceul și 
apoi plec la facultate. Pînă a- 
tunci fac și eu ce pot...

— Cît despre cîștig, mi-a 
spus un alt tînăr, am bani 
destui, cu ce-mi mai dau pă
rinții mă descurc.

Și într-un caz și în ce
lălalt, pe acești tineri îi 
interesează foarte puțin soar
ta producției, contribuția ca 
sînt chemați să o aducă Ia 
bunul mers al uzinei. Ca ur
mare, nici nu se străduiesc 
să-și perfecționeze pregătirea 
profesională multumindu-se cu

ceea ce fac. Or, împotriva ace
stei concepții trebuie să lupte 
organizația U.T.C.; în această 
direcție trebuie să-și îndrepte 
acțiunile educative. Din păcate 
nu a făcut-o pînă acum pentru 
că nu s-a ocupat diferen
țiat de fiecare tînăr, iar ac
țiunile au rămas generale, fără 
eficiență practică. Discuțiile în 
adunările generale purtate la 
general despre „necesitatea de 
a munci bine", „de a se res
pecta disciplina în producție", 
cum era și firesc, nu au a- 
vut darul să contribuie la 
dezvoltarea răspunderii perso
nale pentru muncă, pentru per
manenta lor pregătire profesio
nală. Este direcția spre care 
comitetul U.T.C. din uzină tre
buie să-și îndrepte atenția în 
cel mai scurt timp.„Praguri" văzute și nevăzute

(Urmare din pag. I)

de tineri) rămîn în a- 
fara oricăror activități cul- 
tural - educative organizate. 
Sînt multi tinerii înca
drați de curînd în producție, 
mai puțin deprinși cu discipli
na socialistă, mai puțin inte

grați în viața colectivelor. 
Viitorul profil al acestor ti
neri se plămădește înainte de 
toate prin muncă : uzina este 
doar principalul centru al 
muncii de educație. Dar, edu
cația nu poate fi limitată la 
cele opt ore. Cea mai mare 
parte a timpului, tinerii și-o 
petrec în cămin. Căminul e 
casa lor — spre care comite
tele U.T.C. ar trebui să-și în
drepte pe viitor atenția, orga
nizând activități în rîndul că- 
miniștilor.

Or, pînă acum, viața cămi
nelor a figurat doar ca un 
punct abstract în planurile co
mitetelor U.T.C. La blocul ti
neretului activitatea organiza
ției de tineret s-a rezumat la 
două-trei procese verbale de 
constituire a unor comitete 
fantomă. Se pare că și comi
tetul orășenesc U.T.C. așteap
tă anumite „cazuri" pentru a 
trece pragul acestei case, pen
tru a o cunoaște pe dinăuntru.

La discuția amintită nume
roși tineri au făcut propuneri, 
au dovedit că sînt interesați 
de tot ceea ce le poate îmbo
găți timpul liber, personalita
tea, le poate asigura confortul 
și liniștea. Transcriem cîteva 
din aceste propuneri.

MIHALASCU VASILICA 
— laborantă, Combinatul chi
mic : nu se interesează nimeni 
de felul în care ne petrecem 
timpul liber. Clubul de la eta
jul doi, unde, în urmă eu doi

mez Phan Van Minh, studen
tul chinez Cen Te Lai, stu
dentul din Venezuela, Petro 
Paredes, studentul din Kenya, 
Oniando Waseka, și studenții 
români Nistor Dumitru, secre
tar al centrului universitar al 
Asociației studenților din Iași, 
Boris lonasic, din partea cen
trului universitar Timișoara, 
și Gh. Lazarovici, din partea 
centrului universitar Cluj. El 
și-au exprimat profunda in
dignare față de intensificarea 
războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, arătînd că guvernul 
american poartă întreaga răs
pundere pentru situația crea
tă în Asia de sud. Vorbitorii 
au arătat că alături de cauza 
dreaptă a poporului vietnamez 
sînt țările socialiste, toate 
forțele iubitoare de pace din 
lumea întreagă. Ei au cerut 
să se pună capăt bombarda
mentelor asupra teritoriului 
R.D. Vietnam, tuturor încăl
cărilor aduse suveranității și 
integrității acestei țări socia
liste, să fie retrase trupele 
intervenționiste din Vietna
mul de sud și să se respecte 
acordurile de la Geneva.

în încheiere, cei prezenți la 
miting au vizionat filmul do
cumentar „Poporul vietnamez 
va învinge".

Un cititor pe care 
11 presupunem tînăr 
(din moment ce s-a 
adresat ziarului no
stru) și anume G. G. 
din strada Cuza- 
Vodă, București, 
lansează un S.O.S. 
pentru „Îndeplinirea 
uneia din cele 3 do
rințe ale sale pe a- 
nul 196'6". Celelalte 
două dorințe nu le 
cunoaștem. O cu
noaștem (din lectu
ra scrisorii) pe cea 
mai arzătoare și a- 
nume: „V-aș ruga 
să reveniți la moda
litatea de a publica 
într-un cotidian do
rința unui tînăr (ti
nere) de a șe căsă
tori, cum se proceda 
în ziarul „Univer
sul" din deceniul 4 
al secolului nosțru" 
Pentru că, spune mai 
departe G. G. din 
str. Cuza-V odă, „sînt 
decepționat că nu am 
găsit fata preferată 
pe care o caut de 
circa 4 ani".

Nu știm ce a cău
tat și cum a căutat 
G.G. din Str. Cuza- 
Vodă. Unicul indi
ciu ce ne îndreaptă 
spre preferințele sale 
feminine 11 constituie 
„regretatele anunțuri 
matrimoniale" din 
deceniul al patrulea, 
solicitantele de a- 
cum două decenii 
care își căutau pe
rechea prin apeluri 
plătite cu „6 000 de 
lei 20 de cuvinte" 
la mica publicitate.

Să răsfoim, așa
dar, colecfia „Uni
versul" din deceniul 
al 4-lea, să ne o- 
prim la luna mai, 
cînd natura înflo
rește și fiece vie
țuitoare pare a fi 
mai sensibilă la sen
timente alese.

„Tînără 25 ani, 
brunetă, simpatică, 
venit 1 000 000 lunar 
dorește căsătorie tî
năr 30—40 ani bine 
situat, poate fi co
merciant, manierat,

gospodar, fizic plă
cut, răspuns plic în
chis". Sau: „Domni
șoară blondă, dră
guță 34 ani, pose- 
dind 2 ani facultate, 
fire blîndă, liniștită, 
serioasă, sinceră, 
funcționară stat 
230 000 lunar, vie 
Nicorești, familie 
foarte bună, dorește

căsătorie titrat, ne- 
vicios sau ofițer 
foarte serios*.

Ia spune, stimate 
G. G., /i-a bătut ini
ma mai repede la 
vreuna din aceste o- 
ierte ?

Cu permisiunea ci
titorilor . continuăm

lectura Universului 
din aceeași lună, 
pentru a vedea și 
profilul tinerilor care 
asemeni dumitale își 
doreau întemeierea 
unei familii pe ace
leași baze ;

„Căsătorim fiul, 
locotenent, proprie
tar București, ma
șină, domnișoară 
drăguță, ceva a- 
vere".

„Medio stomatolog 
doresc căsătorie, 
blondă drăguță, tî
nără, cu apartament 
și numerar pentru 
deschidere cabinet".

„Intelectual 38 ani, 
fizic agreabil, ma
șină, 60 milioane 
numerar, venit fru
mos din societate 
proprie dorește că
sătorie cu tînără in
teligentă, siluetă, 
situație de preferin
ță fermă, aproape 
capitală. Accept și 
cu copilaș" etc. etc.

Strașnic, tovarășe 
G. G. nu-i așa ? Te
ribile sentimente și 
elanuri îi minau pe 
„tinerii" din dece
niul al patrulea ca- 
re-și căutau fericirea 
ia mica publicitate.

G. G. ne scrie că 
își caută o nevastă 
pe potrivă, de 4 ani 
Foarte bine face. In 
asemenea treburi nu 
se grăbește nimeni. 
Sînt evenimente ce 
se petrec în alte 
zone ale simțurilor 
decit acelea care ne 
determină să cumpă
răm grabnic de la 
chioșcul din colț un 
pachet cu țigări 
Carpafi fără filtru.

Păcat, dragă G. G. 
că în deceniul 4 nu 
erai adult. Ce fericit 
ai ii lost cu o „tî
nără prezentabilă, 
simpatică, venit X 
lei, vie la y, intelec
tuală, liniștită, sin
ceră, serioasă etc. 
etc. dorește mariaj 
cu etc. etc. etc.

AT. TOMA

CINEMATOGRAFE
TOM JONES

rulează la Patria 
8,45; 11,15; 13,45;
19; 21,30), Flamura 
10; 12,30; 15,30; 18;

PARIS-MUN-
O vi

(Agerpres)
------•------

Sesiune științifică
Vineri, în aula Institutului 

de Științe Economice au în
ceput lucrările sesiunii știin
țifice a Centrului de calcul 
economic și cibernetică eco
nomică — București. La lu
crările sale iau parte nu
meroși cercetători științifici, 
cadre didactice, economiști și 
ingineri din unele instituții, 
întreprinderi și alte unități 
economice.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Ro
man Moldovan, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice.

în cadrul primei ședințe a 
fost înfățișată dezvoltarea 
cercetărilor științifice de cal
cul economic și cibernetică 
economică în România, s-a 
prezentat programul de stu
dii și cercetări în acest do
meniu al Centrului de calcul 
economic și cibernetică eco
nomică pe anul 1966 și pe pe
rioada 1966—1970 și s-a de
semnat Consiliul științific al 
Centrului.

Lucrările sesiunii continuă 
să se desfășoare, pe simpo
zioane, în zilele de 12 și 13 
februarie.

(Agerpres)

ani se organizau manifestări 
culturale a fost transformat 
în sală de antrenament pen
tru boxerii din oraș. Sîntem 
deranjați de zgomotul antre
namentelor și lipsiți de un 
spațiu foarte necesar.

NĂSTASE GHEORGHE — 
mecanic. Termocentrală. Nici 
posibilitățile existente nu sînt 
folosite. Mă refer la camera 
unde se află televizorul și bi
blioteca de la etajul III. S-a 
încercat, pe bază de tabel, să 
se facă mobilizarea la o joie 
a tineretului organizată de co
mitetul de bloc. Mai precis, s-a 
pregătit o recenzie și s-a adus 
un pilcup. Bineînțeles, că foar
te puțini au urcat la club. Tre
buie mai multă inițiativă și 
fantezie în astfel de ocazii și 
mai puține tabele. Cărțile de 
la bibliotecă nu sînt schimbate 
cu lunile.

IVANCIU ALEXANDRU — 
conducător auto, la I.G.O. : 
Sînt atîtea probleme care ne 
interesează, sînt atîtea lucruri 
care ne-ar putea face viața în 
cămin plină de bucurii. S-ar 
putea organiza excursii, am a- 
vea forțe și talente să formăm 
o brigadă artistică, să organi
zăm o formație de teatru, de 
dansuri, să ascultăm expu
neri despre ultimele descope
riri ale științei, noutăți lite
rare etc.

ION TIMOFTACHE — elec
trician, Combinatul de cau-

(orele 
16,15; 
(orele 

20,30). 
DEPĂȘIREA — Completare
— Și acum puțină gimnastică

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10» 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fes
tival (orele 9; 11,30; 13,451 
16,15; 18,45; 21,15).

ȘAH LA REGE — Completare
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Victo
ria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna 

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

STEAUA BALETULUI — 
Completare ' — Cucerirea 
timpului

rulează la București (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;
21), Grivița (orele 10; 12;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 14,30» 
16,30; 18,30; 20,30).

S-A ÎNTÎMPLAT CUCE
BABY JANE

rulează la Capitol (orele 
9,30; 12,15; 15,30-, 18,15; 21), 
Melodia (orele 9,30; 12,15» 
15,30; 18,15; 21).

CRIMINALUL ÎN VACANȚA 
rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 — Com
pletare — Redați-ne viața), 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 18,30; 20,30 — 
completare Nomazii).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Central (orele 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45), 
Flacăra (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

un a- 
la re- 
perna

EXPRESUL
CHEN — Completare — 
nătoare neobișnuită

rulează la Lumina 
10; 12; 14; 16; 18,15; 
Dacia 
continuare 
Completare 
timpului).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval 

rulează la Union (orele 15» 
17; 19; 21).

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE — Completare 
— Știați că...

rulează 
11,15; 
21,15 
copii

MUNCILE
rulează
10,30; 
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CASATO 
RIE — Completare — Soma
lia.

(orele 
20,30), 

(orele 9,30—15 în 
17; 19; 21 —
— Cuceririle

(orele
19,45» 

pentru

ța Doina 
13,45; 16,15;

program
— ora 16).

LUI HERCULE 
la Giulești (orele 
13,45; 16; 18,15»

republică 
rulează la 
popoare 
18; 20,15), 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— Completare — Compozi
torul Aram liaciaturian).

FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită

la ecuator 
înfrățirea între 
(orele 10; 12.45, 

Miorița (orele

rulează la Buzești (orele 111 
15; 17,30; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează Ia Cosmos (orele 
15,45; 18,30).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Crîngași (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21.15) , ' ‘ ' 
11,45;
21.15) .

COLINA
i rulează 

18,15; 20,30).
VIZITA — cinemascop

rulează la Tomis 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30), Floreasca 
9,30; 11,45; 14: 16,15; 
20,45).

TATĂL SOLDATULUI — ci
nemascop — Completare — 
Sport nr. 6 — 1965

rulează la Vitan (orele 15» 
17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAÎL- 
LAN — cinemascop — Com
pletare — Ajutor, mă înec!

la Munca (orele 
14; 16.15; 18,30;

Volga (orele 9,30; 
14: 16,15; 18.45,

la Unirea (orele 16»

(orele 
18,15» 
(orele 
18,30»

r»I
6

ciuc: De multe ori cîte 
parat de radio dat pînă 
fuz te 
în cap 
nești. 
niște 
meră, pe hol, pe etaj. Dacă ni 
s-ar pune la dispoziție mate
rial am face noi, electricienii, 
care locuim în cămin, instala
ția pentru radioficarea blocu
lui. a

PENZEȘ MARIANA: — Sînt | 
tineri veniți de curînd în pro
ducție care nu știu să-și ad
ministreze banii, care sînt ten
tați să imite cele mai neferi
cite exemple. Dar comitetul de 
bloc nu s-a gîndit să discute 
asemenea probleme de viață- 
Unica problemă care i-a pre
ocupat pe membrii comitetului 
a fost aceea a chiriei.

Se cere inițiativă. Se cer 
forme specifice de activitate 
care să-i antreneze pe cămi- 
niști. Căci doar atîția dintre 
ei sînt buni muncitori, ac
tivi plini de inițiativă în pro
ducție despre care auzi la lo
cul lor de muncă numai cu
vinte de laudă. Se află printre 
ei membri ai comitetelor or
ganizațiilor U.T.C. Iată, deci, 
forța care, stimulată și antre
nată, ar putea genera acel cu
rent de opinie împotriva even
tualelor „cazuri", a indiscipli
nei, lîncezelii, nerespectării a- 
vutului obștesc, a liniștii și a 
curățeniei.

obligă să-ți pui
dacă vrei să te odih- 
Ar fi bine să se creeze 
responsabilități pe ca- I

I 
I rulează

10,30;
20,45),

SAȘA — 
început cu o

rulează 
15.30; 17.45; 20).

TRAGEȚI IN STANISLAS 
— Completare — Cronică Ia

I
— vompiet 
un miracol

i
i
!
I

Completare — A 
lupă
la Colentlna (orele

I
I
8
I

rulează Ia Popular (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Vi
itorul (orele 15,30; 18;
20,30 — Completare — Ar- 
hitecți, constructori, țesă
tori.

PRIMA ZI DE LIBERTATE 
— Completare — Porțile de 
Fier

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

ULTIMUL MILIARDAR — 
Completare — Sport nr. 64965 

rulează la Rahova (orele 
15: 17, 19: 21)

CATIFEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop — Completare — 
Elemente pe care Ie zidim în 
casele noastre

rulează la Progresul (orele 
15.30; 18; 20,15).

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).
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Populară, sfaturile 
și de asesori popu- 
vor avea loc în R.P. 
la 27 februarie, la 

miting.

• ÎN capitala Ecuadorului 
avut loc o nouă manifestație a stu
denților împotriva regimului dicta
torial al juntei militare. Poliția a 
încercat să împrăștie demonstrația 
fapt care a dat 
niri.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
Peste 1 500 de studenți au 
organizat recent o demon
strație de protest împotriva 
politicii S.U.A. în Vietnam.

• UN 
însoțit de ninsori abundente, 
provocat un adevărat haos în tran
sporturile din unele regiuni ale 
Germaniei federale. Pentru curăți
rea zăpezii, care pe alocuri are o 
grosime de 1 metru, au fost mobi
lizate toate forțele disponibile și 
chiar unități ale Bundeswehrului.

cu ex- 
vivendi", 
flamanzi

val neașteptat de frig, 
a

® ÎNTRE 17 și 18 februarie va 
avea loc la Washington prima re
uniune a grupului de lucru al Co
mitetului special denumit („Co
mitetul McNamara"), alcătuit din 
miniștri apărării ai țărilor mem
bre ale N.A.T.O., care va dezbate 
problemele împărțirii responsabili
tăților nucleare în cadrul alianței 
atlantice. La lucrări și-a anunțat 
participarea și secretarul general
al N.A.T.O., Manlio Brosio.

• 
docherii din por- 
personalul de la 
minerii din ba-

social-creș-
socialist. Pauza de 48 
acordată marți de Par- 
guvernului pentru a 
divergențele care se

cipriotă

® 1N zilele de 
la Praga a avut 
pe țară a primilor secretari ai co
mitetelor regionale și raionale ale 
P.C. din Cehoslovacia, președin
ților comitetelor naționale regio
nale, raionale și ai unor comitete 
naționale orășenești și locale. Con
ferința a fost convocată de Co
mitetul Central al P.C. din Ceho
slovacia și de guvernul cehoslo
vac, în cadrul pregătirii Congre
sului al X’II-lea al partidului.

Procesul tinămlui

• Demisia cabinetului belgian
Începînd. de vineri, criza guvernamentala din Beigia a de

venit electivă. în cursul dimineții primul ministru belgian, 
Pierre Harmel i-a prezentat regelui Baudouin demisia care a 
iost acceptată cu condiția ca guvernul să gireze treburile cu
rente ale țării pînă la iormarea noului

„tiocirlîii

Agravarea i
situației la Santo I

Situația din capitala 
Republicii Dominicane 

continuă să se agrave
ze. Joi, pe străzile din 
centrul orașului, a avut 
loc o nouă demonstra 

țle care a fost reprima
tă de poliția locală și 
de forțele interamerl- 
cane care au deschis fo
cul împotriva partici- 
panților la manifesta
ție.

După consultările care au avut Ioc la 
Londra, Atena și Ankara, cronica ci
priotă înregistrează în aceste zile în
trevederile de la Nicosia ale secreta
rului general adjunct al O.N.U. pentru 
problemele politice speciale, Jose 
Rolz Bennett.

avid Miller, primul ti- 
năr american 
și-a rupt ordinul 

încorporare, in semn 
protest împotriva interven
ției S.U.A. în Vietnam, a 
fost declarat' joi culpabil de 
către o curte federală din 
New York. Procesul s-a des
fășurat timp de două zile cu 
ușile închise fără juriu și 
in prezenta doar a judecăto
rului federal Harold Tylor. 
Sentinfa va fi pronunțată la 
15 martie a.c. Agent ia As
sociated Press relevă că Da
vid Miller este pasibil de o 
pedeapsă cu cinci ani închi
soare și o amendă de 10 000 
dolari. Apărarea a anunțat 
că va face recurs, întrucît 
consideră că acțiunea lui 
Miller nu încalcă drepturile 
prevăzute de constituția a- 
mericană. David Miller și-a 
rupt ordinul de încorporare 
în cursul unei manifestații 
pentru pace în Vietnam, 
care a avut loc la 15 octom
brie 1965 la New York.

Venit la putere la 27 iulie 
1965 cabinetul de coaliție al 
partidelor social-creștin și so
cialist, cu vederi divergente, 
greu de armonizat, nu a reu
șit să înlăture dificultățile 
moștenite de la precedenta 
echipă ministerială, 
cepția unui „modus 
în conflictul dintre 
și valoni.

Introducerea unor
de austeritate, decăderea eco
nomică a Valoniei, închide
rea minelor de cărbuni din 
bazinele carbonifere Borinage 
și Limbourg, au creat puter
nice nemulțumiri în rîndul 
maselor populare. Acestea au 
ieșit și mai puternic în evi
dență în cursul săptămînilor 
premergătoare căderii guver-

nului, cînd 
tul Anvers, 
telefoane și 
zinui carbonifer Limbourg au 
declarat grevă. De fapt, așa 
cum recunoștea zilele trecute 
corespondentul din Bruxelles 
al agenției France Presse, lo
vitura cea mai grea a fost 
dată guvernului Harmel de 
minerii greviști din Limbourg. 
La acestea, s-au adăugat în 
ultima instanță o altă proble
mă, cea a „medicilor". Neîn
țelegerile intervenite încă la 
începutul anului 1964 privind 
regulamentul de funcționare 
a sistemului de asistență me
dicală, au fost transmise și 
guvernului Harmel, devenind 
un măr al discordiei între 
cele două partide ale coaliției 
guvernamentale 
tin și 
de ore 
lament 
aplana 
pară cele două partide în pro
blemele economice și sociale 
nu s-a soldat cu un compro
mis

HANOI 11 (Agerpres). — 
Agenția vietnameză de presă 
transmite o declarație dată 
publicității la 10 februarie de 
către Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam în 
care recenta conferință ame
ricano—sud-vietnameză de la 
Honolulu este condamnată ca 
o nouă manevră prin care 
guvernul american caută să 
consolideze sprijinul politic 
al autorităților marionetă de 
ia Saigon pentru continuarea 
războiului său de agresiune 
în Vietnamul de sud. Toate 
așa-numitele „angajamente" 
luate de S.U.A. față de auto
ritățile sud-vietnameze, se 
spune în declarație, nu pot 
absolvi guvernul american de 
răspunderea pe care și-a asu
mat-o la conferința de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina, în legătură cu res
pectarea suveranității, inde
pendenței și integrității teri
toriale a Vietnamului.

Declarația atrage atenția că 
conferința de la Honolulu 
„reprezintă o provocare ex
trem de serioasă la adresa 
poporului american și a po
poarelor din lumea întreagă. 
Ea reprezintă, de asemenea, 
o nouă încălcare grosolană de 
către imperialiștii americani 
a independenței și suverani-

tații sacre a poporului sud- 
vietnamez, o nouă sfidare fla
grantă a acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam și a dreptului inter
național". Guvernul R.D. Viet
nam, subliniază declarația, 
„cere cu hotărîre ca guvernul 
american să recunoască pozi
ția în patru puncte a guver
nului R.D. Vietnam. Guvernul 
american trebuie să pună ca
păt imediat războiului de a- 
gresiune din Vietnamul de 
sud, să-și retragă din această 
regiune toate trupele și ar
mele S.U.A. și ale sateliților 
lor și să lase poporul sud- 
vietnamez să-și rezolve sin
gur propriile sale probleme. 
Guvernul american trebuie să 
pună capăt imediat și pentru 
totdeauna raidurilor de bom
bardament și tuturor celor
lalte acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam 
și să respecte cu strictețe a- 
cordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam".

în încheiere, declarația ex
primă hotărîrea întregului 
popor vietnamez de a lupta 
unit pînă la capăt, oricare ar 
fi greutățile și sacrificiile și 
indiferent de planurile mili
tare și manevrele înșelătoare 
ale guvernului S.U.A. și au
torităților sud-vietnameze.

ansamblului
t l

PHILADELPHIA 11 (Ager
pres). — La 9 februarie An
samblul românesc „Ciocîrlia" 
a prezentat programul său de 
cîntece și dansuri populare în 
fața a 3 000 de spectatori, 
au umplut pînă la refuz 
Academiei de muzică din 
ladelphia.

Spectacolul s-a bucurat 
un mare succes. Presa din
ladephia apreciază în cuvinte 
elogioase frumusețea 
populare românești, 
torul Daniel 
„Philadelphia Inquirer' 
în numărul 
despre „prospețimea dansurilor, 
despre costumele și însufleți
rea fără sfîrșit pe care o ema
nă dansatorii". „Un interes 
deosebit, arată ziaristul, l-a 
produs grupul de instrumentiști 
care au acompaniat pe dansa
tori și au executat melodii ro
mânești".

artei 
Comenta- 

Webster de la 
“ scrie 

din 10 februarie

I

„Conferința din Hawai 
nu a contribuit de fel la 
soluționarea crizei din 
Asia..." Aprecierea apar
ține trimisului special la 
Honolulu al agenției 
FRANCE PRESSE — Fran
cis Lara — care a căutat 
să desprindă principalele 
concluzii ale întîlniril 
care a avut loc în insu
lele Hawai.

din Coreea.

najul bombelor care urmează să fie arun
cate asupra R.D. Vietnam va fi de două 
ori mai mare decît cel al bombelor lan
sate în timpul războiului
Aceeași sursă menționează că' unii repre
zentanți americani cereau chiar cvadru- 
plarea. S-a aflat de asemenea, despre spo
rirea efectivelor americane în Vietnam. 
Ceea ce acum două săptămîni era dezmin
țit la Washington, în prezent devine rea
litate. în 1966 în Vietnamul de sud vor fi 
400 000 de soldați americani. Se poate 
oare încrede cineva în această cifră ? în 
fond, în 1965 numărul soldatilor americani 
trimiși în Vietnamul de sud a fost dublu

ocumentele publicate după 
terminarea conferinței de la 
Honolulu pun principalul ac

cent pe elemente pur propa
gandistice, pe o încercare de 
a demonstra, chipurile, preo
cuparea conducătorilor ame
ricani și a vîrfurilor guvernu
lui marionetă sud-vietnamez

pentru o „evoluție pașnică și economică 
sănătoasă" în Vietnamul de sud. Din a- 
ceste motive comunicatul în zece puncte 
dat publicității tratează la primele opt ca
pitole așa-zisele măsuri pentru „stabili
tate" în Vietnamul de sud.

Dar ca și alte manevre propagandistice 
americane (inclusiv a acelora de factură 
foarte recentă) structura comunicatului și 
a declarațiilor făcute în insulele Hawai 
nu a putut induce în eroare pe nimeni. 
După cum subliniau corespondenții de 
presă, Honolulu a fost din totdeauna 
locul unde au fost adoptate hotărîrile se
crete în legătură cu războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. Adăugăm că toate aceste ho- 
tărîri erau axate inevitabil, așa cum au 
dovedit-o evenimentele, pe extinderea 
războiului agresiv în sud-estul asiatic. 
Din surse oficioase lucrul acesta rezultă 
și în momentul de față. Se știe că la Ho
nolulu reprezentanții guvernului marione
tă de la Saigon și vîrfurile militare ame
ricane au cerut o intensificare deosebită 
a războiului din Vietnam. Un înalt func
ționar al Administrației americane, citat 
de corespondenții de presă, preciza că to-

Politica

agresiunii
de hotărîrile adoptate initial. Nimicfață 

nu poate garanta că lucrurile nu se vor 
repeta. Comunicatul dat publicității vor
bește deschis despre „o politică de creș
tere a efectivului militar".

Primele declarații făcute la Washington 
demonstrează că tocmai intensificarea răz
boiului din Vietnam și încercarea de a 
oferi o aparență de stabilitate guvernului 
de la Saig^n au reprezentat problemele 
cheie în numele cărora președintele John
son s-a deplasat în Hawai Declarațiile fă
cute de McNamara în cadrul unui inter
viu radiodifuzat resping orice fel de pro
puneri formulate în ultimul timp chiar în 
cercuri militare americane privind o mo
dificare a strategiei americane în Viet-

SOFIA 11 Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmi
te : Cu prilejul apropiatelor 
alegeri de deputați pentru A- 
dunarea 
populare 
lari, care 
Bulgaria 
Sofia a avut loc un 
Au luat cuvîntul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare, secretar al U- 
niunii Populare Agrare, Ki- 
mon Gheorghiev, vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului Național «al 
Frontului Patriei.

T. Jivkov a vorbit despre 
direcțiile principale și sarci
nile politicii externe a R.P. 
Bulgaria, despre dezvoltarea 
colaborării cu țările socialiste 
și îmbunătățirea relațiilor e- 
conomice și culturale cu ță
rile capitaliste.

Referindu-se la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, T. Jivkov 
a declarat că Bulgaria se si
tuează de partea poporului 
vietnamez în lupta sa justă.

într-o scrisoare deschisă 
semnată de Walter UIbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., adresată delegaților 
la apropiatul congres de la 
Dortmund al P.S.D.G., pre
cum și membrilor și simpa- 
tizahților acestui partid, C.C. 
al P.S.U.G. a propus consti
tuirea unui organ pe întrea
ga Germanie în vederea unei 
discuții publice asupra căii 
spre înlăturarea scindării ță
rii. Acest organ trebuie să fie 
alcătuit pe baze paritare din 
toate păturile populației. Pen
tru ca organul să poată fi 
constituit încă în acest an, 
reprezentanți ai P.S.U.G. și

nam. El pune accentul pe necesitatea unui 
„caracter ofensiv" al politicii militare â 
S.U.A. în Vietnam.

Colaborarea între Administrația John
son și marionetele sud-vietnameze nu are 
nimic comun cu proclamarea așa-ziselor 
„scopuri pașnice" de către S.U.A. în Viet
nam. Discursurile solemne rostite în fața 
ziariștilor la Pearl Harbour căutau să 
scoată în evidență tocmai acest aspect. 
Iată însă care sînt opiniile marionetelor 
sud-vietnameze în legătură cu importanța 
acordurilor de la Geneva : „Vietnamul de 
sud nu a semnat acest acord și nu este 
vorba decît de un acord militar de înce
tare a focului*. Este evidentă poziția de 
ignorare a prevederilor importante conți
nute în acordurile semnate la Geneva în 
1954 și a căror aplicare este esențială 
pentru orice reglementare a problemei 
vietnameze. Afirmarea acestei poziții este 
concludentă pentru obiectivele politicii 
„comune" a Washingtonului și Saigonului, 
politică de agresiune, bazată pe încălca
rea brutală a acordurilor de la Geneva.

Actualmente o nouă misiune americană 
condusă de vicepreședintele Humphrey și 
din care fac parte Harriman și McGeorge 
Bundy întreprinde un turneu într-o serie 
de țări asiatice începînd cu Vietnamul de 
sud. Observatorii politici consideră că a- 
ceastă călătorie este direct legată de pu
nerea la punct a planurilor privind extin
derea războiului din Vietnam.

între timp, Statele Unite intensifică răz
boiul în Vietnam. Zilnic continuă raidu
rile aeriene și după cum precizează di
versele comunicate escadrilele americane 
„atacă toate obiectivele de pe căile de 
comunicații pe care pot să le zărească"... 
în Vietnamul de sud luptele Iau o amploa
re tot mai mare. Aceste chestiuni sînt di
rect legate de ceea ce s-a discutat în insu
lele Hawai și demonstrează că cercurile 
extremiste războinice din Statele Unite 
perseverează pe drumul agresiunii. Drum 
care nu poate să ducă decît la noi eșecuri.

P. NICOARA

® LA Jaipur — capitala statului 
indian Radjasthan -— se desfășoară 
lucrările celui de-al 70-lea Congres 
al partidului Congresul national 
indian — partid de guvernămînt. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele partidului, 
K. Kamarajl, care a făcut o tre
cere în revistă a activității parti
dului. Au mai rostit cuvîntări pre
mierul indian, Indira Gandhi, și alți 
membri ai guvernului. Delegații au 
aprobat declarația de la Tașkent, 
iar Comitetul de redactare al Con
gresului a aprobat apoi în unani
mitate proiectul de rezoluție pe 
marginea Declarației de la Tașkent 
fără nici un fel de amendamente.

• LANSAREA satelitului 
francez „D-l“, prevăzută să 
aibă Ioc vineri, a fost amîni- 
tă pentru sîmbătă. Amîmarea 
a survenit în urma unei defi
ciențe tehnice privind siste
mul de legătură dintre rache
tă și postul de comandă de la 
baza de lansare.

ai P.S.D.G. ar trebui să se In- 
tîlnească cît mai grabnic cu 
putință.

„Dacă în pofida deosebiri
lor de păreri în mai multe 
probleme esențiale — se spu
ne în scrisoare •— s-ar ajun
ge la o pace pe bază de înțe
legere, la reconcilierea dintre 
P.S.U.G. și P.S.D.G., la înțe
legerea lor asupra marii răs
punderi ce revine acestor 
două partide pentru destinele 
Germaniei, evoluția ulterioa
ră a problemei germane ar fi 
îndreptată pe o cale bună".

La prima consfătuire pe în
treaga Germanie se propune 
să participe reprezentanți ai 
P.S.U.G., P.S.D.G. și ai P.C. 
din Germania, precum și al 
sindicatelor, ai celorlalte par
tide reprezentate în parla
mente și ai celor mai impor
tante organizații de masă din 
cele două state.

„Numai ca stat independent, 
nesupus unor influențe extra- 
europene — se spune în docu
mentul C.C. al P.S.U.G., o 
Germanie unită ar putea să 
desfășoare colaborarea în toa
te direcțiile și să-și îndepli
nească rolul de factor de sta
bilizare a păcii în Europa".

el» două șăptămîni 
ie dezbateri 
simpozionului de la 
Cairo privitor 
căile de industriali
zare a 
ganizat 
rare cu 
nomică

tru Africa (E.C.A.), s-au soldai cu 
recomandări importante. Este vor
ba în primul rînd de însemnătatea 
acordată planificării pe scară na
țională, ca o condiție de bază 
pentru dezvoltarea economică a 
întregului continent. Totodată, Ia 
lucrările simpozionului au lost a- 
bordate probleme majore legate 
de mijloacele de finanțare a in
dustrializării și pregătirea de ca
dre necesare procesului de progres 
industrial.

La încheierea lucrărilor, minis
trul egiptean Mustafa Khalil a de
clarat că recomandările elaborate 
vor constitui o contribuție majoră 
pentru Conferința 
dezvoltare industrială 
mează să aibă loc 
1967.

După Conferința 
nite pentru comerț 
de la Geneva, preocuparea țări
lor africane pentru dezvoltarea in-

ale

la

Africil, or- 
în colabo- 

Comisla eco- 
O.N.U. pen-

mondială 
care 

la Geneva

de 
ur
la

U-Națiunilor
și dezvoltare

Se apreciază că în cursul 
ultimelor evenimente numă
rul victimelor s-a cifrat la 
10 morți și peste 50 de răniți. 
Pe străzile centrale din San
to Domingo circulă neîntre
rupt mașini blindate ale tru
pelor americane dislocate în 
Republica Dominicană. Tran
sportul 
trerupt, 
închise.

După cum. anunță agenția 
Associated Press, demonstran
ții în semn de protest împo
triva represiunilor la care au 
fost supuși studenții și popu
lația din capitală, precum și 
împotriva staționării truve- 
lor inter americane au avut 
loc și în alte localități din 
țară, cum ar fi San Juan de 
la Mangua, Romana și San 
Pedro de Macaris.

Joi, uniunile sindicale 
țară și organizațiile de stingă 
au declarat o grevă generală 
de protest împotriva asasina
telor săvîrșite în aceste zile 
de trupele străine staționate 
la Santo Domingo, și împotri
va lipsei de fermitate a gu
vernului provizoriu domini
can care nu a putut deter
mina nici pînă în prezent pe 
liderii militarilor de dreapta 
să părăsească țara. Federația 
studenților dominicani a de
clarat trei zile de doliu în 
memoria cetățenilor uciși în 
cursul recentelor evenimente.

Se relatează că, practic, au
toritățile locale nu pot face 
nimic pentru normalizarea 
situației, întrucît trupele in
teramericane, care de 10 luni 
ocupă capitala țării „contro
lează" întreaga situație. In 
același timp cercurile influ
ente ale militarilor de dreapta 
caută să obțină de la preșe
dintele guvernului provizoriu 
dominican Hector Garda Go
doy, aprobarea concedierii și 
îndepărtării definitive din 
armată a unui număr de a- 
proz’imativ 400 de ofițeri con- 
stituționaliști.

REPUBLICA DOMINICANĂ. 
în urma recentelor ciocniri 
au lost semnalate numeroa
se victime. Aspect de pe 
una din străzile centrale ale 

orașului Santo Domingo.

otrivit Informațiilor oficiale, scopul voiajului lui 
Bennett este dublu. în primul rînd este vorba 
despre examinarea modului de funcționare al for
țelor O.N.U. staționate pe insulă. în al doilea 
rînd, și fără îndoială acesta este principalul obiec
tiv, este vorba despre consultările privind conti
nuarea eforturilor întreprinse pînă acum în vede
rea cunoașterii mai aprofundate a punctelor de 
vedere ale tuturor părților interesate în regle

mentarea problemei cipriote.
După sosirea sa Ia Nicosia, Bennett s-a întreținut succesiv 

cu președintele Makarios, cu vicepreședintele Kuciuk și cu 
reprezentantul secretarului generai al O.N.U. în Cipru, Ber- 
nardes. Menționăm că înainte de începerea consultărilor din 
capitala cipriotă, înaltul funcționar al O.N.U. a vorbit ziariș
tilor despre deficitul înregistrat în finanțarea forțelor O.N.U. 
și a apreciat că în aceste condiții, cu un asemenea deficit, 
operația nu poate continua la infinit.

Vizita lui Bennett la Nicosia se desfășoară într-un moment 
destul de dificil. Evenimente petrecute în timpul din urmă au 
condus la o nouă înăsprire a tonului interlocutorilor. întreve
derile de la Atena, cu prilejul cărora a fost reafirmat princi
piul Enosissului, a stîrnit reacții violente la Ankara. Atmos
fera s-a înrăutățit după publicarea comunicatului de Ia Atena 
și a continuat 
să se agraveze 
pe măsură ce • v
ziarele conți- f
nuau să popu
larizeze diferite 
zvonuri. Astfel, 
ziarul cipriot 
„Agon" a cerut 
guvernului să 
precizeze pozi
ția privind zvo
nurile referitoa
re la consultările anglo-americane în vederea aplicării princi
piului Enosiss.

Potrivit zvonurilor, insula Cipru ar urma să fie unificată cu 
Grecia pe o bază federală. Turcii ciprioți ar urma să fie dotați 
cu o autonomie limitată. Ciprioții și-ar păstra independența 
economică și apartenența la zona lirei sterline. Drepturile de 
„suveranitate" britanică asupra bazelor militare situate pe te
ritoriul insulei ar urma să fie respectate de Grecia; aceasta ar 
urma să „închirieze" Angliei aceste baze. în sfîrșit, arhiepis
copul Makarios ar urma să fie numit vice-rege al Greciei în 
Cipru.

Zvonurile la care se referă amintitul ziar cipriot nu au pri-
a 

la
mit nici un fel de confirmare din surse oficiale. Presa nu 
menționat pînă astăzi vreun răspuns al guvernului cipriot 
întrebarea pe care i-a pus-o ziarul „Agon".

După întrevederile greco-cipriote din capitala greacă, 
Ankara s-a reafirmat punctul de vedere turc în problema 
priotă. Din articolele apărute în presă și din declarațiile dife
ritelor personalități politice, punctul de vedere al Turciei ar 
putea fi sintetizat astfel: acordurile în vigoare nu pot fi mo
dificate unilateral sau prin punerea în fața faptului împlinit ; 
nu va fi admisă nici o soluție urmărind dominarea unei comu
nități de către cealaltă; cele două comunități trebuie să par
ticipe împreună la administrarea insulei; alipirea Ciprului la 
un singur stat este inadmisibilă; reglementarea problemei ci
priote trebuie să asigure menținerea echilibrului stabilit între 
Grecia și Turcia în conformitate cu prevederile Tratatului de 
la Lausanne.

în zilele următoare, agențiile de presă au relatat despre 
unele mișcări de trupe la granițele greco-turce. Oficialități 
turce au declarat că înrăutățirea relațiilor greco-turce se da- 
torește planurilor privitoare la unificarea Ciprului la Grecia. 
Ministrul de externe al Turciei a atras atenția că „problema 
cipriotă a luat o turnură care poate duce Turcia spre un con
flict armat".

Aceasta este conjunctura în care se desfășoară întrevederile 
lui Benett la Nicosia. După cum se vede, momentul este bine
venit pentru a se încerca o calmare a spiritelor. Aceasta a 
devenit cu atît mai necesară cu cît și pe insulă s-au înregis
trat citeva incidente în zilele din urmă.

întrucît Nicosia este doar prima etapă a călătoriei diploma
tice pe care o efectuează Bennett, este încă prematură orice 
concluzie privind eficacitatea generală a acestei noi misiuni 
care se desfășoară sub auspiciile O.N.U.

dustrlală a luat forme organizate, 
în cadrul cărora simpozionul în
cheiat miercuri Ia Cairo are o în
semnătate majoră.

Tom Mboya, ministrul econo
miei și dezvoltării al Kenyei a 
declarat în cadrul lucrărilor că 
cea mai importantă sarcină este 
,,des ființarea mizeriei și asigura-

duse de origine vegetală, iar car
nea, laptele și 
mate foarte rar 
populației. Pe 
subnutriției ale 
bolile tipice ale alimentației (pe
lagra, trachoma etc.) se înregis
trează un exod al populației 
rale spre centrele orășenești.

a Africii
a Afri- 

reîeră 
aspecte 
de sta- 
se mo- 
indus-

rea securității economice 
cii'. Mizeria, la care se 
ministrul Kenyei îmbracă 
diierite. Ea este generată 
rea de subdezvoltare care 
nifestă printr-o producție
trială foarte mică și printr-o pro
ductivitate în agricultură foarte 
redusă. în studiile de specialitate 
ale F.A.O. se menționează că nu
meroși africani mănîncă doar pro-
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ouăle sînt cor.su- 
de pături largi ale 

lingă problema 
cărei rezultate sînt

ru-
în

căutare de lucru; șomajul legai 
de înapoierea economică ar cu 
noaște un început de soluționare 
prin elaborarea de mari proiecte 
industriale.

Statele africane independente — 
chiar și cele care nu și-au pre
cizat pînă în prezent calea dez
voltării economice, legănlndu-se 
în iluzia că importul de capital 
străin ar rezolva totul — au că-

zut de acord asupra recomandări
lor puse la punct Ia conferința de 
la Cairo.

Cu toate că dispune de resurse 
naturale foarte mari, continentul 
african, al cărui teritoriu este egal 
cu acela al S.U.A., Europei occi
dentale, Indiei și Chinei laolaltă, 
furnizează la ora actuală doar 2 
la sută din producția globală in
dustrială, iar industria este con
centrat numai în citeva regiuni 
ale continentului. S-a calculat că 
pentru a ajunge la nivelul țărilor 
industrializate, țările africane ar 
trebui să-și sporească producția 
industrială de 25 de ori. Căutarea 
căilor pentru realizarea acestui 
obiectiv nu este de loc lesnicioa
să dacă se ține seamă de prezen
ta monopolurilor străine și de re
fuzul vechilor puteri coloniale, că
rora li se adaugă și investitorii 
noi, de a lăsa pe seama popoare
lor africane să-și rezolve proble
mele respective și să respecte 
dependența tor națională.

Acum depinde de hotărîrea 
care vor ti traduse în viață 
către statele africane recomandă
rile simpozionului, pentru ca sub
dezvoltarea continentului african 
să fie cît mai repede depășită.

fn-

cu 
de

Z. FLOREA

$ REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scîntefi”, Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteii*.


